PRESSEMEDDELELSE

Et MEGA 3D Street Art-kunstværk indtager kunstbyen Brande
Alle sejl sættes til, når fire topprofessionelle, internationale Street Art-kunstnere
sammen skaber et MEGA 3D-maleri på 220 m2 som optakt til den ”3. International
Street Art Festival", der finder sted i Brande fra den 30. juni til den 2. juli 2017. Det
sker under ledelse af en af verdens dygtigste gademalere – nemlig hollandske Leon
Keer.
"MEGA 3D-værket bliver dette års store nyhed! Og det bliver noget helt unikt, som ikke er set før i
Danmark”, udtaler Henrik Kraglund, der er formand for International Street Art Festivals PR-gruppe.
”For at give publikum mulighed for at få det fulde indtryk af værket, bliver der til lejligheden bygget
en repos, hvorfra publikum kan betragte det imponerende 3D-kunstværk gennem en særlig linse.
Den største oplevelse fås nemlig gennem en linse eller et kamera", udtaler han.

Brande går ”Street Art-amok”
Udover MEGA-kunstværket vil gademalere fra hele verden igen i år i den første juli-weekend flokkes
på torv og stræder i midtjyske Brande. I løbet af to festlige dage i Street Art-kunstens tegn vil de 15
internationale kunstnere fortrylle tilskuerne med flotte og farvestrålende kunstværker - alle udført
direkte på asfalt og fliser med kridt eller maling.
Som Mogens Bentzen, Lions Brande, udtrykker det: ”Brandes gader og stræder vil blive omdannet til
ét stort farverigt kunstværk i løbet af den weekend. Og ikke nok med det”, fortsætter han: ”Så bliver
festivalen traditionen tro suppleret med flere festlige aktiviteter – i år blandt andet Street Foodboder, Børne Street Art-festival, Galleri Street Art, stenmaling, ikon-værksted, mm. Det bliver både
spændende og sjovt for både store og små”.

Lions Brande gør det igen!
”Igen i år er Lions Brande trukket i arbejdstøjet og yder en kæmpemæssig frivillig indsats med at
arrangere Danmarks eneste internationale Street Art-festival for gademalere. En kunstfestival, som
har udviklet sig til en stor succes, der de foregående år har tiltrukket tusindvis af gæster til den
midtjyske by fra nær og fjern”, udtaler turistchef Jette Nielsen, og fortsætter: ”Det er fantastisk at
opleve den entusiasme og foretagsomhed, som foreningen har lagt for dagen og ikke mindst den
massive opbakning, der kvitteres for fra både lokalsamfundet og de ca. 40.000 besøgende”.
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Endnu et spektakulært gavlmaleri udføres i Brande
Foruden det 220 m2 store MEGA 3D Street Art-kunstværk, vil der som ekstra optakt til den ”3.
International Street Art Festival” i 2017, blive afsløret endnu et storslået gavlmaleri på en af
Brandes markante husgavle. Sidste års startskud til Street Art-festivalen – det imponerende
gavlmaleri ”Alice in Wonderland” har taget byen og dens gæster med storm. Kunstværket blev
udført af italienske Vera Bugatti og mexicanske Carlos Alberto Garcia Hernandez. I år er denne
opgave lagt i hænderne på de hollandske kunstnere Marije Spelbos og Leon Keer.
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15 internationale Street Art-kunstnere gæster midtjyske Brande den 30. juni - 2. juli 2017
Et MEGA 3D-kunstværk på 220 m2 indtager Brande som optakt til årets Street Art-festival
Et nyt storslået gavlkunstværk kommer til at pryde Brandes bybillede
Festivalens professionelle dommerpanel består igen i år af formidlingsinspektør Birgit
Petersen, AROS Kunstmuseum, kunstnerisk leder Bente Jensen, Kunstpakhuset Ikast i
selskab med multikunstneren Erik Peitersen.
Street Food-boder, der byder på lækre og velsmagende 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 endnu en spændende kunstudstilling.

Se programmet her: http://www.streetart-denmark.com/ikast-brande/program-2017

Billedtekster, m.m.
Nedenfor følger tekster til de vedlagte billeder samt angivelse af ophavsmand.
Billede 1:
Billede 2:
Billede 3:
Billede 4:

Sidste års vinder af publikumsprisen, polske Gregor Wosik, i færd med at male sit
imponerende værk ”Svanedans” på Torvet i Brande. (Fotograf: Ib Neerup Housted)
Mexicanske AlbertoCarlos GH var i 2016 mesteren bag dette fine Street Art-værk ved
navn ”Sara”. (Fotograf: Alberto Carlos Garcia Hernandez)
3D-effekten er slående i dette værk, udført af den hollandske gadekunstner Remko
van Schaik i 2016 (Fotograf: Remko van Schaik)
Plakat for ”3. International Street Art Festival 2017”

Link til højopløselige billeder: http://www.visitikast-brande.dk/ikast-brande/pressefotos-2017
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