”International Street Art Festival 2017” sætter midtjyske Brande på
den anden ende
Alle sejl sættes til, når femten topprofessionelle internationale Street Artkunstnere fra den 30. juni til den 2. juli 2017 indtager Brande for at skabe en
fortryllende og spektakulær kunstfest i verdensklasse på byens torv og stræder. I
år er det 3. gang, at Lions Brande inviterer til kunstfestivalen, som er blevet et
sandt tilløbsstykke.
Kunstnerne er de ypperste i verden inden for Street Art-kunsten og kommer i år fra Tyskland,
Holland, Italien, Estland, Australien og Mexico.

MEGA 3D-kunstværk skyder festlighederne i gang
I ugen op til festivalen vil fire internationale kunstnere i fællesskab udføre et MEGA 3Dkunstværk, som ikke er set før i Danmark. Det sker under ledelse af en af verdens dygtigste
gademalere – nemlig hollandske Leon Keer.
For at give publikum det fulde indtryk af værket, bygges der til lejligheden en repos, hvorfra det
imponerende 3D-kunstværk kan betragtes gennem en særlig linse. ”Det er nemlig gennem en
linse eller et kamera, at man kan opleve den helt særlige 3D-effekt", udtaler Henrik Kraglund,
formand for festivalens PR-gruppe.
I alt deltager 15 gademalere fra hele verden, og de kommer igen i år til at flokkes på byens torv
og stræder. I løbet at to festlige dage i Street Art-kunstens tegn vil de fortrylle og forbløffe de
mange fremmødte med deres flotte og farvestrålende kunstværker, udført direkte på asfalt og
fliser med kridt eller maling.

Og der er masser af andet spændende nyt
Endnu et gavlmaleri til Brande
’Som en ekstra optakt til årets ”International Street Art Festival 2017”, vil der på åbningsdagen
blive afsløret endnu et storslået gavlmaleri på én af Brandes markante husgavle. Motivet
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kendes ikke på nuværende tidspunkt, men et er sikkert; - det bliver spektakulært, ligesom
sidste års ”Trompe l’oeil-maleri af ”Alice i Eventyrland blev det’, udtaler Mogens Bentzen,
præsident i Lions Brande.
Festivalen bliver traditionen tro suppleret med flere festlige aktiviteter – herunder blandt andet
Street Food-boder, Børne Street Art-festival, Galleri Street Art, mm. Byens øvrige kreative sjæle
og foreninger byder ind med for eksempel stenmaling og ikonkunst, ligesom byens spisesteder
og butikker står klar til at give de mange gæster en helt særlig oplevelse.
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15 internationale Street Art-kunstnere gæster midtjyske Brande den 30. juni 2. juli 2017
Et MEGA 3D-kunstværk indtager Brande som optakt til årets Street Art-festival
Et nyt storslået gavlkunstværk kommer til at pryde Brandes bybillede
Kunstner Bjørn Nørgaard deltager igen i år i det professionelle dommerpanel i
selskab med formidlingsinspektør Birgit Petersen, AROS Kunstmuseum og
kunstnerisk leder Bente Jensen, Kunstpakhuset Ikast.
Street Food-boder, der byder på lækre og velsmagende lokale specialiteter,
bliver endnu et nyt initiativ i Brande under årets Street Art-festival
Børnene får igen i år deres helt egen Børne Street Art-festival, hvor de under
kyndig vejledning får lov til at male i Brandes gader
Galleri Street Art slår dørene op til spændende kunstudstilling.

Læs mere om programmet for festivalen her: http://www.streetart-denmark.com/ikastbrande/program-2017

Kontakt
Ved spørgsmål kontakt venligst:
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Lions Brande
Mogens Rytter Bentzen
Telefon: 4087 3757
E-mail: mogensbentzen@hotmail.dk
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