Kære ProKKer,
Næste NOMAD-workshop er ved at tage form. Det bliver på Folkestedet kl. 19 – 22 – og
stadigvæk onsdag d. 4. februar.
Alle interesserede medlemmer er velkomne, men drop lige en tilmelding til Linda af hensyn til
indkøb, og skriv også hvis du vil benytte dig at tilbuddet om en parkeringsbillet:
lindaankerstjerne@hotmail.dk
Vi har kun 3 timer til det hele, så det vil være godt hvis vi kan gå i gang præcis kl. 19!
Tag idéer, noter og skitser med.
Program
1. Op på væggen med alle idéer og rammeidéer. Rammeidéer er f.eks. ”hotelværelser”, hvor
rammen er rimelig konkret, men hvor der er plads til mange individuelle udfoldelser.
Evt. kan sparringsgrupper kort præsentere deres forarbejder – helt stramt og forberedt.
2. Samle idéer og rammeidéer sammen i kategorier og udvikle videre på dem. Kuratorerne er
med og kommenterer.
3. Idéer diskuteres med kuratorerne.
4. Hvis der er tid, laver Barnabas en demo/uddybning af ”Sliding Scales” og/eller ”Reflective
Teams” på en af idéerne, så grupperne behersker disse værktøjer og kan bruge dem
efterfølgende.
>Ideelt når vi frem til, at de fleste deltagere fordeler sig på projekter og færre arbejder solo.
Uddybende, så forstås solo i denne sammenhæng som individuelle værker, der ikke kan passe
ind i en ramme som f.eks. ”hotelværelser”.

Den store køreplan - i grove træk (ændringer kan forekomme):
4. februar: Næste workshop
Slut feb/start marts: Evt. miniseminar/salon på Godsbanen. En aften med et oplæg fra filosof,
sociolog eller antropolog – åbent for alle interesserede.
Midt marts: Første kuratorbesøg på værksteder. Projekter fremlægges og diskuteres med den
valgte kurator, inden værkproduktionen starter.
11. april lørdag: Fælles heldagsmøde, hvor projekter fremlægges for kuratorerne og alle
deltagerne – et fælles overblik over NOMADs helhed, kritik, diskussion.
Maj/Juni: Endnu en runde kuratorbesøg på værksteder.
August/september: opstilling, 1 – 2 kuratorbesøg på udstillingsstederne.
11. september: Fernisering.
2. oktober: Slut – nedtagning.
Workshop: Evaluering og optakt til GARDEN LYRICS (ja, hvorfor ikke bare gå i gang med det
næste?)
Deadline for materiale til presse, katalog, indbydelser følger senere.

Kuratorerne er efter aftale lønnet for de programlagte workshops og konsultationer. Derfor er
det vigtigt at man tænker disse tidspunkter ind i sin planlægning. Desuden kan det blive
nødvendigt at melde retningslinjer ud for henvendelser pr. mail og telefon.
De der ikke har haft mulighed for at deltage i workshops, men stadig gerne vil være med,
anbefales at tage initiativ til at koble sig på sparringsgrupper hurtigst muligt – få læst referat og
mails, opsøge andre deltagere, og sikre sig at man får en forståelse for projektets rammer.
Kort efter workshoppen er vi nødt til at lukke for tilmelding af nye deltagere.
Link til filer i
dropbox:https://www.dropbox.com/sh/d8twr09tpa4yyym/AADKyBobVafWCPPogqZX-8JMa?
dl=0
De bedste hilsner
Jane Pedersen/Ulrik Lund
PS: Og det var tilmelding til: lindaankerstjerne@hotmail.dk

