
Vi garanterer:
• Vind i håret og fantastiske oplevelser
• Fællesskab med andre frivillige
• Forplejning og overnatning undervejs
• En vest eller t-shirt med Life-boats 

og Aarhus 2017 logo, som skal bæres, 
når skibene sejler ind og ud af havne-
ne og ved events

• Tilbud om gratis gastebevis

Vi forventer:
• At du har evner og lyst til at deltage 

på flere sejladser henover sommeren
• At du vil hjælpe til med ”åben båd” 

og fortælle om dine oplevelser med 
Life-boats for vores besøgende

• At du selv sørger for transport til og 
fra afgangs- og ankomsthavne

• At du har nødvendig uddannelse og 
som minimum gastebevis 

Sejlere søges til rejsen med
      Life-boats sommeren 2017
Nu har du muligheden for at komme med ombord på kulturprojektet Life-boats. Vi 
søger erfarne sejlere og andre med interesse for sejlads, når de tre kvinder igen skal 
ud og opleve de danske havnebyer.

Sejladsen for sommeren 2017 starter 1. juni fra Hou og bevæger sig ned ad den jyske 
østkyst til Sønderborg. Undervejs besøger skulptur-skibene en lang række havne.

Skibene bliver liggende i hver havn i nogle dage, hvor der afholdes ”åben båd”. Her 
kan publikum komme ombord og se nærmere på de tre kvinder samt lytte til den nor-
ske komponist Geir Johnsons musik. Musikken er særligt komponeret til Life-boats. 

Vi har brug for frivillige, der har lyst til at være med som besætning. Ombord på hvert 
skib er minimum tre frivillige: Skipper, styrmand og gast. Skippere skal minimum 
have duelighedsprøve for fritidssejlere samt VHF/SRC certifikat. Styrmænd skal have 
gastebevis og kystsejlerbevis.

Hvis du ønsker at tilmelde dig som frivillig så skriv til: 
life-boats@project.aarhus2017.dk 

Har du spørgsmål til bemanding eller krav til sejlere kontakt venligst koordinerende 
skipper Flemming Sten på flemmingsten22@gmail.com



Fakta om Life-boats:
De tre skulpturer er formet som kvindekroppe i tre forskellige stadier i 
livet: 
            
 Mit skib er ladet med Længsel - den unge
 
            Mit skib er ladet med Liv - den gravide
 
            Mit skib er ladet med Minder - den gamle

Skibene er lavet af den norsk-fødte billedkunstner Marit Benthe Norheim, 
som har brugt otte år på projektet.

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har støttet produktionen af
Life-boats for at bruge skibene som ambassadører for Kulturhovedstads-
året. Først i forbindelse med jomfrurejsen i Limfjorden sommeren 2016 og 
nu på rejsen i sommeren 2017.

De tre sejlende skulpturer er fuldt funktionelle skibe. De er 12 meter lange, 
fire meter høje og tre meter brede. Skulptur-skibene er støbt i beton, sej-
ler fire sømil i timen og vejer mellem 19 og 23 ton. Skibene er udstyret med 
en 26KW jævnstrømsmotor, som drives af 84 rørcellebatterier. 

Du kan læse meget mere om projektet Life-boats og se videoer samt bille-
der fra jomfrusejladsen på www.life-boats.com


