Nyhedsbrev 3 - 2014:

Vi har fået hele tre nye sponsorer
Det er en stor glæde at vi her kan præsenterer tre nye sponsorer Nordfyns Bank og Toyota Fonden
har hver har givet kr. 25.000 og CityForeningen der har givet kr. 10.000 til Art Festivalen.

Det betyder, at vi er kommet et stort skridt nærmere på at realisere skulpturudstillingen,
der er ét af Art Festivalens meget populære fyrtårne.
Vi er dog ikke helt i mål og i forrige uge afslog Kerteminde Kommune at give Festivalen en
ekstrabevilling, øremærket til netop skulpturudstillingen. Dette er en stor skuffelse for
Festivalen, idet vi har fået tilkendegivelser fra en lang række helt nye og meget spændende
billedhuggere. Disse stiller beredvilligt deres store smukke skulpturer til rådighed for Kerteminde
i de tre sommer måneder, hvis blot vi selv sørger for transporten frem og tilbage.
Da kommunen har valgt ikke at støtte Festivalen yderligere, har vi valgt en lidt utraditionel metode
i forsøg på at skaffe de sidste penge.
I de kommende uger laver vi en Flyer-kampagne, hvor vi anmoder borgerne i Kerteminde om at
støtte skulpturudstillingen. Indsæt kr. 200 på 0828 - 0003269396
Send derefter en mail til os og vi sender en kvitteringsmail til dig hvor vi som tak giver dig et gratis
katalog efter 1. juni 2014 (værdi kr. 50)

Kataloget kan afhentes i Galleri Gykkenheim, Grønlandsgade 15Til gengæld kan alle der støtter,
afhente et gratis katalog i Galleri Gykkenheim, Grønlandsgade 15. Katalogerne sælges i år for kr. 50.

Cuba udstillingen får sin helt egen sponsor
Jydsk Blændrammefabrik har været så storsindet at donerer
såvel maling som lærred til de tre cubanske kunstnere.
Kunstnerne på Cuba er meget afhængige af donationer
udefra, idet det er temmelig svært at skaffe ordentlige
materialer på Cuba.
Det er derfor en kæmpe hjælp Jydsk Blændrammefabrik
har ydet, for uden det maling og lærred fra netop JBF har
doneret, ville det ikke være muligt at lave en så stor udstilling,
som tilfældet er på International Art Festival.

Emil udstiller på Lundsgaard
Festivalens trofaste fotograf, Emil Andresen, udstiller sine fantastiske billeder på Lundsgaard Gods
sammen med de inviterede kunstnere. Som en tak til Emil for hans store arbejde de foregående år
med fotografering af vores festival har vi i år tilbudt Emil at udstille sine Kertemindebilleder på
Lundsgaard. Emil er barnefødt i Kerteminde og har trådt sine barnesko tynde i faderens købmandsgård – Andresens Gård – som er kendt af alle fra nær og fjern.
I dag bor Emil i Odense, men ingen er dog i tvivl om hans kærlighedsforhold til Kerteminde. Han ses
meget tit i byen og altid med sit kamera inden for rækkevidde. Det kan næsten se ud som om han
har gjort det til en livsopgave at dokumentere livet i hans elskede fødeby.

Chastine Helle laver Performance
Kirkeristen, 5300 Kerteminde
Onsdag den 2. juli, kl. 15.00-18.00
Lytter du?
Vi farer rundt i vores egen lille verden. Har svært ved at se ud over vores egen næsetip. Vi har travlt
med at fortælle vores egen historie, uden at lytte til de andre. Vi snakker forbi hinanden og er mere
interesseret i hvad der sker i fjernsynet eller på nettet, end at være til stede hvor vi er.
Er du her? Læser du hvad der står? Eller har du travlt med noget andet? Kan du mærke nærværet?
Eller har du travlt med noget andet? Er du her?
Denne performance er i samarbejde med mange forskellige mennesker. Fra forskellige steder. De
har deres helt egen historie, som er værd at lytte til.
Lytter du?

I gang med kataloget
Vi er i disse dage i fuld gang med dette års katalog og efter en korrektur runde, skal kataloget
færdigøres til tryk. Alle kunstnerne har igennem den seneste tid sendt tekster og de billeder de
ønsker skal repræsenterer dem i kataloget.

Festivalen 2014 skydes i gang lørdag den 28. juni kl. 11.00 på Lundsgaard Gods
og slutter søndag den 6. juli kl. 16.00.

Med International Art Festival hilsen
Bente og Michael Grønlund
Telefon +45 21 66 91 32 / +45 23 48 35 96
www.art-festival.dk

