Pressemeddelelse for Handi-Art 2021
I september slår Næstved Kulturforening atter dørene op for den internationale kunstmesse
Handi-Art. Messen finder sted i Det Gamle Ridehus på Grønnegade 10 i Næstved og er åben
for publikum fra og med onsdag den 1. til og med fredag den 3. september i tidsrummet 10:0017:00.
På denne messe kan alle interesserede fordybe sig i spændende outsider-kunst, der er skabt
af kunstnere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Her er der intet filter, og publikum
drages med ind i en svært tilgængelig verden, hvor stærke følelser, kreativitet og fællesskab
går hånd i hånd. Du er som beskuer garanteret en rå og hudløst ærlig kunstoplevelse samt et
indblik i, hvordan det er at leve med et handicap.
I år afholdes Handi-Art i tæt samarbejde med kultKIT, som arbejder for at fremme dansk-tysk
samarbejde over landegrænser. Med kultKIT som hovedsponsor kan vi stolt præsentere hele
11 kunstnere fra Lübeck i Tyskland. Derudover kan du opleve kunst fra Polen og Norge samt
selvfølgelig fra Danmark.
En bred vifte af kunstværker venter på at blive opdaget, og vi håber at se dig på Grønnegade
10 til en kunstoplevelse, der uden tvivl vil inspirere og sætte skub i fantasien. Kom og få en
snak med vores kunstnere, og lad dig forføre af alt fra farverige penselstrøg til sanselig
ærlighed.
Ferniseringen finder sted onsdag 11:00-13:00, hvor Jeppe Cecil Pers - projektleder for
Interreg-projektet kultKIT: Dansk-tysk samarbejde - holder åbningstalen og klipper snoren.
Afslutningsceremoni og overrækkelse af præmier finder sted fredag den 3. september 16:0017:00.

Alle er velkomne!
GRATIS ADGANG

Dansk-tysk kunstsamarbejde over Femern bælt
kultKIT er finansieret af Næstved Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland
Kommune, Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck og Der Kastanienhof og støttes af Interreg
Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg
på www.kultkit.eu

