
LIFE-BOATS

Hjertelig tak for Jeres interesse og støtte til projekt LIFE-BOATS

Jeres bidrag har været med til at muliggøre produktionen af de tre skulpturskibe:  De to første står nu 
uden for ”skibsværftet” i Mygdal, klar til aptering. Det ene af dem skal prøve-søsættes og prøvesejles 
i efteråret!
Det sidste skulpturskib ”Mit skib er ladet med Minder” støbes 11-14. september i år.
Vi har indgået aftale med bl.a. Aarhus Europæiske Kulturhovedstad 2017. LIFE-BOATS vil være 
flagskib for Aarhus2017, i 2016 og 2017. Skulpturerne sættes efter planen i søen den 1. juni 2016.
Jomfrurejsen planlægges at gå til Limfjorden. 

Vi vil derfor meget gerne invitere dig til at deltage ved en markering,
orientering og frokost,  hos kunstneren Marit Benthe Norheim,

Houenvej 52, i Mygdal, 9800 Hjørring 
 

DEN 3. SEPTEMBER KL. 10.00-13.40 
Vi ønsker at takke og dele tanker om Jomfrurejsen.

Kunstneren ønsker at overrække et litografi den dag, - til alle som har bidraget.

Den Selvejende Institution
www.life-boats.com

CVR 34 420 742 

Mit skib er ladet med Længsel og Mit skib er ladet med Liv, udenfor værkstedet i Mygdal

http://www.life-boats.com


TILMELDING SENEST DEN TIL 30. AUGUST TIL: 
malene.stenshede@stofanet.dk

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

” KULTUR ER IKKE EN LUKSUS, MEN EN NØDVENDIGHED”

GAOXINGJIAN VINDER AF NOBELPRISEN I LITTERATUR I 2000

PROGRAM:

10:00 – 10.30 ANKOMST OG KAFFE

10:30 – 12:30 I DETTE TIDSRUM VIL DER VÆRE EN RÆKKE INDLÆG OM:

• Kunstværkets fremstilling og dets kunstneriske sammenhæng

• Finansiering og øvrige forpligtigelser 

• Life-Boats placering i planerne for Kulturhovedstad 2017

• Betydningen af frivillighed i det samlede Life-Boats projekt

12:30 – 13:40 FROKOST. 

Vi håber at du kan få plads i din kalender til at deltage. Dette er en unik mulighed til at opleve den 
sidste Life-boats skulptur, indhyllet i kyllingenet, som et æterisk væsen. Efter støbefesten den 2. 
weekend i september, vil det ikke være muligt at se armeringen mere, da den jo indkapsles i beton. 
Denne konstruktion er som et værk i sig selv, både skibsteknisk, håndværksmæssigt og kunstnerisk.

Link til opdateret idebeskrivelse af Life-Boats

Vi håber meget, at I vil deltage i denne glædelige begivenhed
for at markere hvor langt vi er nået!

Med venlig hilsen 

Torben Venndt
Bestyrelsesformand for DSILB

(Den Selvejende Institution LIFE-BOATS)
Mob +45 21 73 03 57 - torben@venndt.dk

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

