
LIFE-BOATS

Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig til

INSPIRATIONSMØDE FOR ERHVERVSLEDERE
Den 3. september kl. 16.00, hos billedkunstneren
Marit Benthe Norheim, Houenvej 52, Mygdal, 9800 Hjørring

Tema: Vækst skaber vi sammen.
Hør hvordan din organisation

og Nordjylland får størst udbytte
af Europæisk Kulturhovedstad 2017

og de helt unikke flagskibe: Life-Boats

PROGRAM:

16.00 - 16.30  Ankomst og kaffe

16.30 – 17.00  Vækst skaber vi sammen. Carsten Holst Strategisk 
rådgiver i Aarhus 2017 og direktør for Filmby Aarhus og Steffen 
Nørgaard Fondsdirektør for Spar Nord Fonden  diskuterer mulig-
heder og potentiale, når erhvervslivet og kunsten arbejder sammen.

17.00 – 18.00  Status på Life-Boats, orientering om rejserne i 2016
og 2017 og deres muligheder

18.00 – 18.30  Fremvisning af Life-Boats 

18.30 – 19.30  Afslutningstraktement og samtaler

Europæisk Kulturhovedstad er en enestående mulighed 
for at skabe national og international opmærksomhed 
om vores region og om Jylland.
Og med Life-Boats har vi muligheden for at skabe et helt 
unikt blikfang for din virksomhed og for landsdelen.

Den Selvejende Institution

www.life-boats.com

”Hvis et givet beløb investeres
i infrastruktur, kan man forrente 

sin investering 3 gange.
Investerer man et beløb i kultur, 

får man få sin investering 
forrentet 10 gange”.

Citat billedhugger Bjørn Nørgaard og 
forh. borgmester Uffe Steiner Jensen

”Når kunst og kultur i dag 
vækker erhvervslivets interesse, 

skyldes det bl.a., at den gode 
historie og de gode associationer 

har afgørende betydning, når 
virksomheder skal profilere sig 

selv og deres produkter”. 

Citat Gitte Vang Sørensen cand.mag.
i kunsthistorie, Turbulens.net



Vi vil fortælle om de syv års indsats for at få Life-Boats projektet op at 
stå og ikke mindst om de rejser, som bådene skal ud på i 2016 og 2017.

Vi opfordrer Jer til at benytte de enestående begiveheder, der åbner 
sig når Aarhus bliver Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Dette og Life-
Boats synlighed giver særlige muligheder for virksomheders og andre 
organisationers branding og eventarrangementer. 

Link til idebeskrivelse af Life-boats 

På gensyn til nogle inspirerende timer.

Med venlig hilsen 

 Torben Venndt Juliana Engberg  
 Bestyrelsesformand for DSILB Programdirektør
(Den Selvejende Institution LIFE-BOATS) Fonden Aarhus2017
 Mob +45 21 73 03 57 - torben@venndt.dk

TILMELDING SENEST DEN TIL 30. AUGUST TIL: 
life-boats@outlook.com

Med oplysninger om Navn(e), Organisation/firma, by, telefon

LIFE-BOATS - EN SEJLENDE SKULPTUREL INSTALLATION I BETON, VED 
BILLEDKUNSTNER MARIT BENTHE NORHEIM. MED DIREKTE SOCIAL DEL-
AGTIGHED, KUNSTNERISK UDVEKSLING OG INKORPORERET MUSIK AF 
KOMPONIST GEIR JOHNSON.

Norskfødte billedkunstner Marit Benthe Norheim, bosat i Mygdal ved Hjørring, er i gang med sit hidtil 
største projekt. Det har titlen Life-Boats og består af tre sejlende skulpturbåde i ferrocement. De 
tre kæmpestore skulpturer, som hver især er fuldt ud funktionelle skibe, er formede som kvinder på 
forskellige stadier i livet: 

Længsel – den unge, på vej ud i verden, Liv – midt i livet og gravid, Minder – den aldrende 

ET STÆRKT INKLUDERENDE PROJEKT
Den kunstneriske proces involverer professionelle skibsbyggere, betoneksperter, skibsingeniører, tone-
kunstnere, kunstnerkolleger, venner fra landsdelen, det øvrige Danmark og udlandet.
Når skibene er færdige, skal de ud på en sejltur langs den danske østkyst og ad de gamle vandveje 
som udgøres af de europæiske floder og kanaler.

Undervejs skal bådene fungere som sejlende kulturhuse. For projektet handler også om kulturudveks-
ling, kontakt, fællesskab og netværksdannelse på tværs af grænser, fag, alder og kunstarter. Skibene 
bliver platform for kulturmøder og aktiviteter, dér hvor de lægger til kaj. Der har allerede vist sig stor 
interesse for at få besøg af skulpturbådene i både Danmark og flere europæiske lande. 

Når Aarhus bliver Europæisk Kulturhovedstad under sloganet ”Rethink”, bliver Life-Boats meget synlige 
”flagskibe” for Europas mest prestigefyldte kulturbegivenhed og samtidig et stærkt udtryk for temaet 
Rethink. Sejladserne i 2016 og 2017 planlægges derfor i et tæt samarbejde med Århus 2017. 

DE TO FØRSTE LIFE-BOATS ”MIT SKIB ER LADET MED LÆNGSEL” OG ”MIT SKIB ER LADET MED LIV”, BLEV TIL BL.A. 
MED HJÆLP FRA OVER 100 FRIVILLIGE, DER DELTOG VED STØBNINGERNE I 2012 OG 2014. NU STÅR DE KLAR 

TIL APTERING PÅ GÅRDSPLADSEN OG VENTER PÅ NUMMER 3, SOM ER GODT PÅ VEJ I VÆRKSTEDET.

” KULTUR ER 
IKKE EN LUKSUS,

MEN EN 
NØDVENDIGHED”

GAOXINGJIAN
VINDER AF NOBELPRISEN I 

LITTERATUR I 2000

http://media.wix.com/ugd/0150c4_bd9e0608e2fc4281bed4d44ca53fdc37.pdf

