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Kunst- & Skulpturdag i Give

www.skulpturby.dk

Søren Cip
”Jeg vil arbejde med en 
skulptur af et stykke træ. 
Genbrugstræ måske fra en 
havn? Ja hvem ved – måske 
fra New York. ”

Freja Niemann 
Lundrup
Freja Niemann Lundrup, 
uddannet fra DJK i 2018.  
Arbejder meget materielt 
med hovedfokus på sten. 
Medbringer marmor eller 
sandsten til Give. Arbejder  
typisk uden skitser og  
modeller.

Frank Fenris
Vil arbejde med ansigtskulp-
tur i jern, hvor der kold- 
smedes og undervejs arbej-
des i opvarmet jern. En me-
get publikumsvenlig process, 
da det hele tiden udvikler sig.

På Torvet, i Østergade og Vestergade vil der være 
6 aktive professionelle kunstnere, der hver især bidrager 
med et eller flere kunstværker. Herunder kan du se en 
kort præsentation af de enkelte kunstnere, og hvilke 

værker de byder ind med på dagen.
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Kunstnere indtager Give

Susanne Ahrenkiel
Uddannet maler og skulptør. 
Genbrugshjertet er en idé, 
som hun håber vil se dagens 
lys i Give den 3. maj. Laves 
af blik, der er popnittet 
sammen. 

Ali Al-Jarbi
”Jeg laver et jernrelief med 
en mand, der rider på en 
fugl. Manden og fuglen 
danner en symmetrisk form. 
Relieffet males med stær-
ke farver. Relieffet hedder: 
Fugleridt: Give - New York, 
14:38.” 

Søren Lyngbye
Vil skabe Atomare forstyrrel-
ser bestående af bemalede 
kugler sat ind i en rummelig 
installation. Monteringen 
sker på stedet og vil have en 
højde på 3 m.

ARRANGØRER: GIVE HANDEL & ERHVERV, SKULPTURBY.DK OG GIVE UDVIKLINGSRÅD
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Glæd dig til fredag den 3. maj fra kl. 15.30. 
Hele Give Midtby er afspærret og der bliver masser 

af underholdning for børn og voksne.

Skulpturby.dk fernisering
Kl. 15.30 på Torvet
Her præsenteres de nye skulpturer og 
nye placeringer til ”gamle” skulpturer. 
Kom og få en hyggesnak med kunst-
nerne. 

Amerikaner-biler
Fra kl. 15.00 
Fra kl. ca. 15.00 kan du komme og 
sparke dæk på en håndfuld amerikanske 
flydere. Der vil være lidt for enhver smag.

Give -New York anno 1901
Give-Egnens Museum deltager igen i år. 
Museet vil tage publikum med på en rejse 
Give – New York anno 1901, og går i 
fodsporet på Christian Ballings fortælling 
om sit besøg i byen. Vi taler udvandring, 
synet på de fremmede og helt konkret om 
lærer og forfatter, Christian Ballings rejse.

The Bodyguards
Fra kl. 15.00 (i samarbejde med VejleBibliotekerne)

The Bodygards kommer og gør byen 
100% sikker. Du kan risikere at blive  
passet op og få uventet hjælp. Et frisk  
og fornøjeligt indslag i bybilledet.

Udstilling på biblioteket
Fra mandag den 15. april til og med uge 19
Biblioteket laver udstilling i HUSET af 
biblioteksmaterialer (bøger, lydbøger, film, 
musik osv.) til både børn og voksne med 
emnet New York. Udstillingen laves man-
dag den 15. april før påske, og den kan 
ses til ca. en uges tid efter arrangementet.  

Madison Square Garden
Kl. 16.30 - 17.30
Give Atletklub laver opvisning  
og show.

Lions Cykelløb
Kl. 18.00 - 19.00
Lions Cykelløb afvikles med start fra 
Torvet og slut på Torvet. Der køres ad 
en rute rundt i Give Midtby. 
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Så går det atter løs i Give..!

Pileflet, glaskunst, bodypainting, homeloving.dk, musik 
og underholdning, basket, spil mm. 
– så velkommen til Give den 3. maj.

Open by Night – butikkerne har masser af gode tilbud!


