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Et sandt festfyrværkeri af 3D- og performancekunst venter i Brandes gader!
Alle sejl sættes endnu engang til, når topprofessionelle, internationale Street Artkunstnere sammen sætter en hel by på den anden ende med farvestrålende
kunstværker i byens gader. Det sker til den danske publikumssucces ”4. International
Street Art Festival" i midtjyske Brande fra den 30. juni til den 1. juli 2018.
”Årets Street Art-festival skydes i gang med afsløringen af et kæmpe Trompe l’oeil gavlkunstværk i
anledning af 50-året for Brandes smukke gavlmalerier”, udtaler Henrik Kraglund, der er formand for
International Street Art Festivals PR-gruppe. ”Herudover vil ikke mindre end 15 internationale Street
Art-kunstnere slå sig løs i byens gader til Danmarks største – og eneste – internationale Street Art
festival. Her vil de med pensler og kridt bl.a. fremtrylle et MEGA 3D-værk på byens torv, og en lang
række smukke, sjove og spektakulære kunstværker, som vil pryde Brandes gader sommeren og
efteråret igennem”, udtaler han!

Brande har fået ”Street Art” i blodet
Kunst i det åbne rum gjorde sit indtog i Brande med gavlmalerier for 50 år siden, og Street Artfestivalen er også kommet for at blive. Det unikke ved Street Art-værkerne på gadeplan er, at det er
forgængelig kunst. Derfor skal man gribe muligheden for at opleve den, mens tid er! Kunstnerne
holder af at interagere med publikum, og det giver en helt særlig stemning, når de tryllebinder
tilskuerne med deres flotte og farvestrålende kunstværker.
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: ”Som
noget nyt vil en gruppe internationale performancekunstnere i år underholde under hele festivalen,
ligesom Street Food-vogne indtager byen med lokale og internationale specialiteter. Børnene bliver
naturligvis heller ikke snydt for Børne Street Art-festivalen - et af de helt store trækplastre - hvor de
får lov til at gøre kunstnerne kunsten efter. Det bliver spændende og sjovt for både store og små”.

Lions Brande gør det igen!
”Lokale ildsjæle gør forskellen, og igen i år er Lions Brande på fornemste vis trukket i arbejdstøjet. De
yder en kæmpemæssig frivillig indsats for området. De har formået at skabe en tilbagevendende
kunstfestival og gøre den til en sand publikumsmagnet, der årligt tiltrækker tusindvis af gæster til den
midtjyske by fra nær og fjern”, udtaler turistchef Jette Nielsen, og fortsætter: ”Det er fantastisk at
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opleve den entusiasme og foretagsomhed, som foreningen har lagt for dagen og ikke mindst den
massive opbakning, der kvitteres med fra både lokalsamfundet og de ca. 40.000 besøgende”.

Ingvar Cronhammar - ny stærk kunstprofil i årets dommerpanel
Søndag begiver et professionelt dommerpanel - bestående af tre markante kunstprofiler - sig ud i
byen for at bedømme værkerne. Dommerpanelet udgøres i år af billedhugger Ingvar Cronhammar,
formidlingsinspektør Birgit Pedersen, AROS Kunstmuseum og kunstnerisk leder Bente Jensen,
Kunstpakhuset i Ikast.
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Et nyt storslået Trompe l’oeil-gavlkunstværk kommer til at pryde Brandes bybillede
Et MEGA 3D-kunstværk bliver skabt på Torvet i Brande
15 internationale Street Art-kunstnere gæster midtjyske Brande den 30. juni - 1. juli 2018
Værkerne bedømmes af et professionelt dommerpanel, der består af: Billedhugger Ingvar
Cronhammar i selskab med formidlingsinspektør Birgit Petersen, AROS Kunstmuseum og
kunstnerisk leder Bente Jensen, Kunstpakhuset Ikast.
Street Food-trucks (boder) byder på lækre lokale og internationale specialiteter
Internationale performancekunstnere underholder i byens gader og på Remise-pladsen
under hele festivalen
Børnene kan boltre sig på deres helt egen Børne Street Art-festival og Mandala-maleri,
hvor de under kyndig vejledning får lov at prøve kræfter med farver og kridt i Brandes
gader.
Kunstværkerne kan opleves i Brande også i månederne efter festivalen

Se programmet her: https://www.visitikast-brande.dk/ikast-brande/program-2018

Billedmateriale
Nedenfor følger tekster til de vedlagte billeder samt angivelse af ophavsmand.
Billede 1:
“Pige med hund” - Kunstner Adry del Roccio (Fotograf: Preben Housted)
Billede 2:
Kunstner Leon Keer i aktion (Fotograf: Preben Housted)
Billede 3:
Kunstner Remko van Schaick i aktion (Fotograf Preben Housted)
Billede 4:
Plakat “4. International Street Art Festival 2018” (Fotorettigheder: Visit Ikast-Brande)
Link til højopløselige billeder: https://www.visitikast-brande.dk/ikast-brande/pressefotos-2018

Kontakt
For yderligere information kontakt venligst:

Visit Ikast-Brande
Turistchef Jette Nielsen
Telefon: 2011 5454
E-mail: jette.nielsen@ibturist.dk
Web:
www.streetart-denmark.com

Lions Brande
Mogens Rytter Bentzen
Telefon: 4087 3757
E-mail: mogensbentzen@hotmail.dk
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