AKTIVITETER UNDER
FESTIVALEN

Program 2020
Lørdag den 27. juni
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Kl. 10.00 Festivalen åbner
	Aktiviteter, boder og butikker åbner
Kunstnerne maler i bymidten
Børne Street Art åbner
Kl. 17.00 Aktiviteterne slutter

Søndag den 28. juni
Kl. 10.00

Festivalen åbner
Aktiviteter, boder og butikker åbner
Kunstnerne maler i bymidten
Børne Street Art åbner
Kl. 14.00	Kunstværkerne bedømmes af et
professionelt dommerpanel
Kl. 15.30 Børne Street Art afsluttes
Kl. 16.00	Afslutningsceremoni med
præmieoverrækkelser

MEGA 3D-kunstværk på 1.000 m2
Street Art-kunst i hele byen
Børne Street Art
“North Side Gallery”
Street Food-trucks
Kunsthåndværkermarked
Ikonværksted
Skatershow v/Urban Street Zone
Gavlmalerier
Skulpturer

De mange flotte kunstværker bliver søndag eftermiddag bedømt af et professionelt dommerpanel. Dommernes afgørelse afsløres, og der uddeles præmier til
kunstnerne bag tre udvalgte kunstværker.
Publikum får også mulighed for at stemme på den, de
synes har fortjent årets publikumspris.

Vi glæder os til at se dig til en festlig, forrygende og
farverig oplevelse!

Øvrige aktiviteter
Brande vil summe af liv for både store og små, og der
vil være masser af aktiviteter for hele familien. Byens
butikker, caféer og restauranter står klar til at byde jer
velkommen med lækkerier og udvidede åbningstider
med attraktive tilbud.

Street art som kunstart

Brande som kunstby

Succesen gentages for sjette gang med en endnu
større og endnu festligere Street Art-festival i kunstbyen
Brande. En lang række topprofessionelle, internatio
nale kunstnere indtager byen for at udøve deres kunst
i Brandes gader og på enkelte husgavle. Festivalen
indledes med afsløringen af et MEGA 3D-kunstværk,
fredag den 26. juni 2020, kl. 17.00.

Brande har en lang tradition for kunst i det offentlige
rum. Siden 1968 har gavlmalerier smykket byen, og
Brande kunne således i 2019 fejre gavlmaleriernes
50-års jubilæum. Siden dengang er en lang række
andre spektakulære kunstværker kommet til.
Byen har afholdt et væld af internationale kunstworkshops, ligesom flotte skulpturer pryder bybilledet, som
fx ”Odins Øje” af Bjørn Nørgaard. Oplev den helt
specielle stemning, eventuelt på en guidet tur.

I år kan du bl.a. også opleve følgende:

Oplev kunstnerne i aktion

• Lav dit eget ikon i ikonværkstedet

Lørdag formiddag går kunstnerne i gang med at forvandle byens gader og stræder til unikke og farverige
kunstværker. Du får som gæst derfor mulighed for
at følge processen fra de første streger bliver tegnet
lørdag til de færdige og helt unikke kunstværker bliver
bedømt af det professionelle dommerpanel søndag.

• Nyd eksotiske smagsoplevelser i de mange Street
Food-boder
• Gå på opdagelse i kunsthåndværkermarkedet
• Lad dig betage af forrygende udendørs skatershows,
udført af børn og unge fra Urban Street Zone, Brande
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PRÆMIER TIL DE BEDSTE
KUNSTVÆRKER

Et stærkt dommerpanel
Vi er stolte af at kunne præsentere årets dommerpanel,
som består af følgende stærke kunstprofiler:
Leif Sylvester 	Kunstmaler, grafiker, musiker og
skuespiller
Birgit Pedersen 	Formidlingsinspektør på AROS
Kunstmuseum, Aarhus
Bente Jensen 	Kunstnerisk leder af
Kunstpakhuset, Ikast
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Kunstarter
De topprofessionelle, internationale gadekunstnere
dyster inden for tre kunstkategorier:

3D-kunst
Denne kunstart er særdeles populær og har de
seneste år nået nye højder.
3D-maleri fascinerer og
”snyder” øjet, og det virker
især bedragerisk ægte
med 3D-maleri på et fladt
underlag. Medbring dit kamera, lad dig overraske og
få herlige minder med hjem.

Torvet, Storegade og ved Remisen
Omkring byens torv og på Storegade bliver der
i lighed med tidligere år masser af liv, da flere af
kunstnerne maler deres kunstværker her. Her finder
du også Lions Brandes informationsområde, telte med
mad og drikke, oversigtskort, m.m.

MEGA 3D-KUNSTVÆRK &
NORTH SIDE GALLERY

I denne kategori får kunst
nerne frie hænder til at
male deres egne motiver,
der med originalitet,
farveintensitet og en ofte
overraskende sammensætning skaber et helt unikt
udtryk.

Arrangør: Lions Brande

Igen i år får børnene mulighed for at deltage i deres
helt egen Børne Street Art-festival. Det er en stor succes
og en tradition, der er kommet for at blive. To kyndige
og kreative instruktører guider børnene, når de kaster
sig ud i at prøve kræfter med Street Art-kunsten.
Der er rift om pladserne til Børne Street Art, så husk at
møde op i god tid ved informationsboden på Torvet
for at booke en times undervisning hos de kyndige
vejledere.

Som indledning til dette års Street Art-festival afsløres
et nyt og mageløst MEGA 3D-kunstværk på 1.000 m2
i Ågade. Du kan godt begynde at glæde dig!
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KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED

Fri
entré

Vi byder i år også velkommen til et stort kunsthåndværkermarked i Storegade. Her vil kunsthåndværkere
fra nær og fjern udstille og sælge deres unikke kunst
håndværker.

Kopiværker

Program

Børne street Art

Én af årets store nyheder er North Side Gallery,
som er Brandes svar på det verdensberømte East Side
Gallery i Berlin. Her vil kunstnerne male på store
muropsatser på Remisepladsen.

Fri kunst

STREET FOOD OG LIONS BODER

Kunstværker i denne kate
gori er typisk kopier af
berømte malerier af store
mestre, som for eksempel Botticelli, Rubens og
Rembrandt. Man bliver
uvilkårligt betaget af kunst
nernes evner.

Jernbanegade danner ramme om årets Street Foodområde, hvor du som gæst bliver mødt af lokale
autentiske smagsoplevelser i selskab med professionelle Street Food-trucks. Snyd ikke dig selv for en
lille energifyldt pause under festivalen ved de hyggelige boder.

Kontaktinformation
www.streetart-denmark.com
info@streetart-denmark.com

LIONS BRANDE sælger forfriskninger med et smil i
de store overdækkede teltboder. Her går overskuddet
ubeskåret til Lions’ hjælpearbejde.

www.streetart-denmark.com
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Her males der

Festivalarrangør: Lions Brande
Tlf.: + 45 4080 3757
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