MEETINGS Symposium 31. august – 4. september 2017 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb
Alle er meget velkomne til at deltage i symposiet – vær med og mød kunstnerne bag værkerne
Under festivalen afholdes et åbent symposium med deltagelse af bl.a. alle de kunstnere, der har produceret nye værker til MEETINGS. Under symposiet vil vi i dagtimerne
komme rundt og se alle festivalens video- og performanceværker, og om aftenen vil der være videoscreenings og artist talks. Program for de enkelte dage på symposiet ses
nedenfor – programmet er vejledende og må evt. tilpasses undervejs. Deltagelse i både dags- og aftenprogrammet er gratis, og kørsel foregår i egen bil. Vi lægger op til, at
symposiet kommer til at fungere som et uformelt netværksmøde for billedkunstnere, kuratorer, landsbyboere og andre interesserede.
Pris for kost og logi på Skærum Mølle under hele symposiet er 2840 kr. pr. person. Du kan også sagtens deltage i programmet en dag eller to, og du kan vælge selv at sørge
for forplejning eller bestille enkeltmåltider senest 24 timer forinden: Frokostmadpakke à 100 kr. inkl. 1 vand, aftenbuffet à 200 kr. inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand.
Ring til Karen Havskov Jensen på tlf. 2065 1830 eller send en mail til karenhavskov@yahoo.dk for tilmelding.
PROGRAM
Torsdag d. 31. august
Fredag d. 1. sept.

Formiddag

Lørdag d. 2. sept.

8:00 Morgenmad på Skærum Mølle.
9:00 Afgang fra Skærum Mølle.
3 videoer i Ulfborg (24): ”At the site”, kurateret
af Benoît Ménéboo (FR).
Video i Staby (10): "Manden i den blå kappe" af
Anne Loubet (FR) og Sophie-Charlotte Gautier
(FR).
3 videoer i Husby (20) af Marianne Jørgensen
(DK).
Video i Sdr. Nissum (18): “Brame” af Anne Loubet
(FR) og Sophie-Charlotte Gautier (FR).
Frokostmadpakker et sted undervejs.
8:00 Morgenmad på Skærum Mølle.
9:00 Afgang fra Skærum Mølle.
Video på Abelines Gaard (9): ”A house that
floats” af Gigi Scaria (IN).

Søndag d. 3. sept.

8:00 Morgenmad på Skærum Mølle.
9:00 Afgang fra Skærum Mølle.
10:30 Video på Fur (6-7): ”Tribute to a Dead Oar”
af Yuval Yairi (IL).
12:00 Afgang fra Fur
Frokostmadpakker et sted undervejs.

Eftermiddag
Ankomst i løbet af dagen
13:00 Video på Hjerl Hede (8): ”A house that
floats” af Gigi Scaria (IN).
14:00 Video på Struer Museum (1): ”Girl with
Blue Beads” af Gunilla Josephson (SE/CA) and
”The Wardrobe Dream” af Bassem Yousri (EG).
Video i Humlum Kirke (2): ”Girl with Blue Beads”.
Video på Thyholm (3): ”The Wardrobe Dream”.
Video i Skalstrup (26): ”Farmers & Ranchers:
Growing up in Changing Landscapes”, af Wapke
Feenstra (NL).
Video i Skalstrup (19): “Fra blomst til blomst, fra
skjul til skjul” af Sonja Lillebæk Christensen (DK).
15:00 Performance i Nees-Skalstrup (11):
“Portræt af Nees-Skalstrup” af Leena Kela (FI) og
Jean-Léon Pallandre (FR).
Udstilling i Nees (17): “Topophilia”, 14
internationael video- og installationsværker
kurateret af Amanda Kerdahi (USA/EG) og Eto
Otitigbe (NG/USA).

Aften
19:00 Aftensmad på Skærum Mølle.
19:00 Aftensmad på Skærum Mølle.
20:00 Video screening på Skærum Mølle (14):
”Tingene omkring os”, kurateret og præsenteret
af Leena Kela (FI).

Video i Lemvig (12): “Rundbordssamtaler” af
Jette Ellgaard (DK) og Amanda Kerdahi (USA/EG).
Video i Lemvig (4): ”War Scraps at Lemvig
Museum” af Sadik Kwaish Alfraji (IQ/NL).

19:00 Aftensmad på Skærum Mølle.
20:00 “Speaker’s Corner” på Skærum Mølle (14)
– 15 minutters oplæg ved en række af de
deltagende kunstnere om deres arbejde: Molly

19:00 Aftensmad på Skærum Mølle.
20:00 Video screening på Skærum Mølle (14):
”På usikker grund”, kurateret og præsenteret af
Gigi Scaria (IN).

Mandag d. 4. sept.

2 videoer i Thorsminde (21): ”Seeljocht” og
”Skeylja” af 33 ⅓ Collective (Douwe Dijkstra, Jules
van Hulst og Coen Huisman) (NL).
Video i Bøvlingbjerg (22): ”Green Screen Gringo”
af Douwe Dijkstra (NL).
7 videoer i Bøvlingbjerg (23): “Perifere visioner”,
kurateret af Michal Kindernay (CZ).
Frokostmadpakker et sted undervejs.
8:00 Morgenmad på Skærum Mølle.
Afrejse i løbet af dagen.

Video i Rom (5): ”War Scraps at Lemvig
Museum”.
Video i Fjaltring (25): ”The Idea of You” af Kirsten
Otzen Keck (DK).

Haslund & Will Owen, Gunilla Josepson, Yuval
Yairi, Wapke Feenstra, Bassem Yousri, Jean-Léon
Pallandre, Michal Kindernay.

