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SKOVTUR D. 16 APRIL

ProKK på SKOVTUR i Risskoven
Kære alle

KL 11 - 14

SÅ HAR VI ENDELIG FÅET EN
FORHÅNDSTILKENDEGIVELSE FRA AARHUS KOMMUNE
VEDR. TILADELSEN TIL AT LAVE UDSTILLING I
RISSKOV.
Efter afstemningen vedr. de to udstillings-forslag vedrørende hhv.
en konventionel udstilling og en fællesmanifestation, står det klart
at 75% af jer, som har afgivet stemmer ønsker den fælles
manifestation eller er åben for begge muligheder.
Det betyder, at vi arbejder videre med den fælles manifestation og
ideen om at gøre den til en form for dogmeudstilling, hvor alle
tilpasser sig en række formelle benspænd, som bl.a. handler om at
benytte de samme materialer og greb undervejs med at skabe de
forskellige zoner i skoven.
Tanken er, at man kan indgå i udstillingen individuelt, hvis man
har en god ide og tilstrækkeligt overskud til at følge den til dørs.
Eller som gruppe, hvor man i fællesskab udvikler designer og
skaber den zone, som man har fået til rådighed i skoven.
For at komme nærmer på hvad, hvordan og hvorledes vi skal
gribe det hele an, inviterer jeg hermed jer alle sammen til en
skovtur i Risskov lørdag d. 16 april fra kl 11.00 til ca. kl 14.00.
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Her vil vi gå en tur rundt i skoven sammen og spise de medbragte
medpakker på toppen af legepladsen, som vender ned mod
Klintegården og har udsigt over skudehavnen.
Mens vi spiser og hygger os, håber jeg, at vi kan diskutere videre
og finde gode løsninger sammen. Ligesom jeg regner med at I
undervejs forelsker jer i steder rundt omkring i skoven, som I
ønsker at benytte. Det vil sandsynligvis være rigtig godt for jer at
vide, hvor præcis I skal være for at kunne udvikle jeres projekter så
de er tilpassede de respektive steder.
Jeg glæder mig til se jer og håber at vi får en virkelig god og
konstruktiv tur i det grønne!
Giv mig lige et praj om hvorvidt I deltager – TAKJ
Hjertelig hilsen
Trine
PS: HUSK OGSÅ AT KOMME TIL FOREDRAGET I
REMISEN: MILD AKOPALYPSE D. 12 APRIL KL 19.30.
http://www.trinerytterandersen.dk/nyheder1/2016/3/20/r4pj939gzvu19fzss4wfkm81961mkv

