Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer/aktiviteter i
Vesthimmerlands Kommune
Ansøger:
Fornavn: FinnThybo

Efternavn: Andersen

Arrangør:Nørrekærbiennalen

CVR nr.:34652473

Adresse: Vesterkærsvej 110
Postnummer og by: 9670 Løgstør

Telefonnummer:60810218

E-mail: finnthybo@gmail.com

Mobiltelefon

Ansøgning om tilskud til:

□
□

Koncerter
Teater

x

Udstilling
Festival

□

Foredrag

x Andet

Beskrivelse af arrangement/aktivitet(er): (skal indeholde oplysninger om hvad
pengene skal bruges til, arrangementets generelle indhold, målgruppe, forankring i
lokalområdet, de deltagende parter/arrangører samt PR-aktiviteter)

Vi søger hermed økonomiske midler til at gennemføre kunstprojektet:
Nørrekærbiennalen 2019 Forandring Forankring.
Nørrekærbiennalen 2019 finder sted i dagene 6.8 - 10.8 2019.
Vi søger kultur og fritidsudvalget om 50.000 dkr.
Nørrekærbiennalen (NKB) er et stedspecifikt landart-projekt, som er
organiseret af et kunstnerfællesskab på 10 samtidskunstnere.
Til Nørrekærbiennalen 2019 Forandring Forankring har vi invitereret yderligere
6 billedkunstnere 1 digter og 1 komponist, som vi ønsker at realisere 2
overordnede kunstprojekter sammen med.
NKB finder sted på LAND, en mark ved Limfjorden i Vesthimmerland, som over
årene har udviklet sig til en ambitiøs platform for eksperimenterende land-art i
Nordjylland.
NKB 2019 Forandring Forankring er en videreudvikling af de 2 foregående
biennaler - Nørrekærbiennalen 2014 Overlevering og Kredsløb og
Nørrekærbiennalen 2017 Landskabet og Skuespillet - der begge med
forskellige projekter har undersøgt kunstens muligheder i tyndt befolket
område.
De 2 kunstprojekter som udgør den overordnede ramme for Nørrekærbiennalen
2019 er:
1. Etablering af midlertidig kunstnerdrevet “færgeforbindelse” under biennaledagene
Færgefart over limfjorden har tidligere, før asfaltveje og bilbroer været et
livsvilkår for mennesker på egnen. Under biennalen vil vi etablere daglige
forbindelser over Limfjorden mellem stranden ved LAND og en tidligere
landingsplads Nordenfjords,
Vi har tilvejebragt en fladbundet silde kaag - den jolle-type der traditionelt har
været anvendt til fiskeri og overfart på Limfjorden. Vi vil bygge anløbsbroer på
begge sider af fjorden og på nordsiden af fjorden, vil vi facilitere et
kræmmermarked med lokale, som det tidligere har været kultur for ved
fjorden.
Den kunstnerdrevne færgeforbindelse er et konceptuelt performativt værk der
iscenesætter en traditionel, og klimavenlig måde at transportere sig på.
Samtidig er færgeforbindelsen en reenactment af den danske maler Hans
Smidth´s kendte maleri: ´Færge Over Sallingssund - Limfjorden´.

2. Den Permakulturelle Skovhave
Skovhaven er et kontinuerligt kunstprojekt på LAND, som blev påbegyndt i
2015. På Nørrekærbiennalen 2019 skal vi udbygge skoven som værk ved at
skabe plantefællesskaber med kvælstoffikserende træer, bærbuske og spiselige
planter og bygge øko-sociale skulpturer der kan fungere som regnopsamler,
kompost-system og insekthoteller.
På Nørrekærbiennalen er Den Permakulturelle Skovhave et bud på en anden
måde at tænke og praktisere jordbrug og fødevareproduktion. Skovhaven
grundlægges med anerkendte og veludviklede metoder og strukturer, som
bruger naturens egne ressourcer og økologiske systemer til at fremstille sunde
og bæredygtige fødevarer på. Som selvregulerende økosystem er skovhaven et
modbillede og en model på et alternativ til monokulturel landbrug.
Begge årets 2 store projekter vil understøtte frilluftsliv og økoturisme i
lokalområdet med utraditionelle naturoplevelser på fjorden og på LAND, hvor
man kan opleve de mange Land-art projekter og man kan overnatte i den
samiske gamme.
Økonomisk støtte fra Vesthimmerland Kommune, vil bruges til at dække
materialeudgifter i forbindelse med udførelse af de enkelte værker: etablering
af midlertidig pontonbro og træer, buske og opførelse af øko-sociale skulpturer,
som vandopsamler, kompostsystem og insekthoteller i Den Permakulturelle
Skovhave.
Nørrekærbiennalen har i 2019 modtaget stor økonomisk støtte og opbakning fra
Statens Kunstfond Kunst i Det Offentlige Rum. Ikke mange tyndt befolkede
lokalområder i Danmark har landart-projekter, der opnår støtte i samme
niveau. Det landskendte kunstprojekt Skovsnogen Artspace er gennem en
årrække blevet bakket op af både Statens Kunstfonds og Herning Kommune en støtte som har gjort det muligt for projektet at få national og international
anerkendelse, som årligt tiltrækker mange turister til området. I Skive
Kommune har det samme kunne lade sig gøre, hvor både Statens Kunstfond og
Skive Kommune har støttet Skulpturlandsbyen Selde.
For detaljer vedrørende projektets arrangør-gruppe, deltagende kunstnere,
målgruppe, forankring i lokalområdet og PR aktiviteter; se venligst
ansøgningens vedhæftede projektbeskrivelse.

Indholdet på årets biennale er udførelse af de to kunstprojekter, som er
beskrevet ovenfor.
I forlængelse af de foregående biennaler i 2017 og 2014, fortsætter vi vores
udviklingen af LAND som et rum for samtidskritisk landart, hvor det
kunstneriske felt ikke alene består af konkrete fysiske objekter installeret i et
landskab, men hvor kunsten handler om at skaber sociale relationer og
processer, der inviterer til dialog med de nære landskaber og det lokale
samfund; hvor den kunstneriske model drejer sig om samskabelse mellem
kunstnere og lokale folk. Mange lokale er allerede engageret i forberedelserne
til færgeforbindelsen.
De to biennaler har givet os vigtige erfaringer med, hvordan vi kan arbejde
æstetisk med kunst i naturen og socialt i et tyndt befolket område af Danmark.
Derudover har Nørrekærbienalen bidraget med at udvikle kunstens rolle for
lokalområdet i samarbejde med lokale institutioner og befolkningen.

Oplys gerne resultater som besøgstal, pressedækning etc., hvis arrangementet har været
afholdt tidligere
Under Nørrekærbiennalen 2017 blev kunstprogrammet dagligt dækket af
Midtfjord radio , artikler blev bragt i de lokale aviser Nordjydske og
Vesthimmerlandsfolkeblad, Danmarks Radio P1 og P4 lavede hver et indslag om
biennalen.
Som dokumentation for Nørrekærbiennalen 2014 udgav vi en bog med billeder,
artikler og refleksioner over biennalens forløb og intentioner.

Ansøges der om støtte i flere år, skal der foreligge en plan for udvikling af arrangementet

Budget:
Indtægter (skal indeholde oplysninger om eventuel

Budgettal

egenfinansiering, forventede fondsmidler/ tilskud/
sponsorater, andre indtægter f.eks. barsalg m.v.)
Statens Kunstfond - Kunst i Det Offentlige Rum
Vesthimmerland Kommune

270.000 kr.
50.000 kr.

Den Obelske Familiefond

232.000 kr.

Beckett-Fonden

206724 kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Indtægter i alt

839080 kr.

Udgifter (kan indeholde oplysninger om evt. honorar

Budgettal

til kunstner, transport, leje af lokale, markedsføring
m.v.)
329500 kr.

Kunstnerhonorar
Rejser

55000 kr.

Ophold

48300 kr.

Faciliteter

15000 kr.

Formidling

115000 kr.

Udvikling af nye værker

170000 kr.

Administration inkl uforudsete udgifter

839080 kr.

Udgifter i alt

0 kr.

Resultat

I alt ansøges om kr.: 50.000 kr
De angivne tal er med moms

76280 kr.

x

uden moms

Ansøgningen med budget og eventuelle bilag sendes (med post eller elektronisk)
til:
Vesthimmerlands Kommune
Kultur og Fritid
Torvegade 15
9670 Løgstør
kulturfritid@vesthimmerland.dk

