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NOMAD
Tak for workshoppen (NOMAD 2) i sidste uge - vi kom et stykke længere i processen. Tak for
jeres indsats!
Link til pdf.-fil fra
workshopen:https://www.dropbox.com/sh/68oio7gds9h5zlt/AABCgtrmRLIke0UN-59_Njhsa?dl=0
Vi er nu nået til det punkt i processen, hvor vi skal have styr på hvem der deltager i NOMAD:
-Derfor beder vi jer alle skrive til vores kunstfaglige assistent Linda på følgende mailadresse:
lindaankerstjerne@hotmail.dk.
(Fredag d.13. februar er sidste dato for tilmelding).
Vi har nu afholdt to workshops, - til de af jer der ikke har kunnet deltage i begge eller nogen af
disse, er det vigtigt at i melder jer ind i en sparringsgruppe -under den tematik i evt. kunne tænke
jer at at arbejde. Derudover opfordrer vi alle til orientere jer i det materiale der allerede er sendt
ud.
At deltage/melde sig ind i en sparringsgruppe betyder ikke et endeligt valg, da nogle af
grupperne stadig arbejder på idébasis, mens andre er ved at nærme sig mere konkrete
værkidéer og samarbejder. Vi kan ydermere understrege at NOMAD ikke består af kollektive
værker (man er naturligvis velkommen til at arbejde kollektivt hvis man vil) -sparringsgrupperne
er en måde at gruppere deltagerne under forskellige underemner i forhold til NOMADs
overordnede tematik – en sparringsgruppe kan derfor evt. ende ud med at dele
udstillingslokation.

Temaerne er som følger (på nuværende tidspunkt):
Transit: Bodil Porse, Ulrik Lund, Sanne Ransby, Sanne Grauengaard, Birgitte Munk, Allison
Barry Rosenlund, Dorte Kyhn, Dorte Kristoffersen, Bodil Margrethe Lund, Jytte Rasmussen,
Jane Pedersen.
Ild (+lyd): Pia Buchholtz, Jørgen Hansen, Bodil Lisbeth Thomsen.
Ord/plakat: Peter Christensen, Thomas Kruse, Annette Fausø, Marianne Steenholdt Bork,
Karen Ette, Lisbeth Thingholm, Inger Bruhn, Jonna Jeppesen, Marianne (?)
Vandveje/registreringer: Ulla Scheinemann, Karin Grünberger, Johanna Ludvigsen, Anne
Marie Holm.
Nye Græsgange: Hanne Munk, Birgit Myhre, Inge Lise Ravn, Jette Bækgaard.
Tracking/sporing (Odder-gruppen): Faranak Sohi,Vibeke Rønsbo, Buller Hermansen, Else

Elisabeth Andersen, Karen Marie Fredslund, Inka Sigel m.fl.
Flytbart:
Passager:
Nærvær/fravær:
Mødesteder:
(De 4 nederste er temaer som kom op på workshop nr. 2 men ikke blev valgt-man er velkommen
til at starte grupperne op).
NB: Til de af jer som vil melde jer i en af ovenstående grupper, find kontaktinformation her:
http://prokk.dk/Medlemmer/Medlemsliste/Medlemsliste-forside.htm

For nemheds skyld beder vi jer udpege en grupperepræsentant i hver gruppe, som holder os i
styringsgruppen opdateret med hvad der sker hos jer:
janeapedersen@hotmail.com
ulrik_@hotmail.com

Til workshoppen i onsdags foreslog vi at alle, som er begyndt at nærme sig en konkret idé,
påbegynder en miniprojektbeskrivelse -dette gør det nemmere at få gang i kurateringsprocessen
og skaber et overblik for styringsgruppen.
Skriv 2-4 linjer om hver af følgende punkter:
Hvor?
Hvad?
Hvordan?
Hvem er med i gruppen?

2017-Nøgleord
Vi i styringsgruppen opfordrer jer til at indtænke følgende ord/koncepter i jeres idéudvikling, da
de er skrevet ind i vores 2017 projektbeskrivelse:
Stedet og borgerne
Den europæiske dimension
Udenfor institutionen
Regionen
Byrummet
Uventede steder
Virtuelle rum
Tværmedialt
nye formater
Det relationelle
Publikumsinklusion
Andre fagligheder
Andre kunstgenrer
Eksperimentere
Ikke mindst er Europæisk netværk godt at tænke ind.

Miniseminar
Næste NOMAD-arrangement bliver et miniseminar, hvor en sociolog eller antropolog vil udfolde
det senmoderne endnu mere. Bagefter vil vi bruge et par timer på at arbejde i grupper.
Seminaret bliver afholdt på Godsbanen i Vogn 1 torsdag d. 5. marts. Kl. 19-22.00.

Muligheder i Hamburg
Forleden mødtes NOMAD-styringsgruppen med Louise Vind Nielsen og Carsten Rabe,
henholdsvis kunstner og kurator, bosiddende i Hamburg.
På mødet snakkede vi om et samarbejde med ProKK: F.eks. artist residencies,
studietur/ekskursion, ustillingsmuligheder, udveksling og fællesprojekter i Hamburg og/eller
Aarhus/Regionen.
http://www.sixtyeight.dk/images/HH2013.pdf
http://das-gaengeviertel.info/
http://www.unsichtbar.net/
http://www.westwerk.org/Westwerk/Willkommen.html

Skjulte Steder
Vi har ydermere mødtes med Annette Damgaard fra Skjulte Steder.
Vi diskuterede muligheden for et samarbejde: Dog afvikler Skjulte Steder deres 2015projekt
allerede i maj. -Så her kan vi ikke nå et samarbejde.
Til gengæld kan GARDEN LYRICS i 2016 være en oplagt mulighed for et samarbejde mellem
ProKK og Skjulte Steder.
https://www.facebook.com/skjulte.steder?fref=ts

Generalforsamling
Datoen for næste generalforsamling er d. 17. marts. på Kunsthal Aarhus kl. 19.00.
Der skal pr. næste generalforsamling besættes 2-3 bestylsesposter, samt 2 suppleanter.

De bedste hilsner
Jane Pedersen & Ulrik Lund

