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Ansøgning til udviklingspuljen i Aalborg kommune februar 2020
1.” Uggerhalne art festival ”
2 Henning Bitsch Grindstedvej 35 Uggerhalne 9310 Vodskov bitschhenning@hotmail.com mobil 40764700
3 Henrik Mark eller Henning Bitsch
4 Galleri Hammer, Region Nordjylland Aalborg kommune , Uggerhalne Vandværk ; Grindsted/Uggerhalne
borgerforening , en række enkeltpersoner i Uggerhalne ,Vodskov Avis, samt listen af kunstnere ( SE vedhæftede )
5 primært Borgerne i nærområdet og medlemmer i foreningen , men også borgerne i regionen , udover at de lokale
beboere er flittige til at besøge festivalen så ser vi også en stigning. Der er dagligt aktiviteter i galleriet i hele
festivalperioden og lokal befolkning er flittige til at bakke det op, ved et arrangement talte vi omkring 70 lokale
ansigter det er mange i betragtning af landsbyens størrelse.
I 2019 valgte Aalborg kommune at støtte festivalen økonomisk og 15 borgere langs hovedgaden lagde husmure og
forhaver til det er blevet til lidt af et tilløbsstykke og hele sommeren og efteråret så man borgere gåture med venner
og familie, for at vise disse kunstværker frem .
Vi er også begyndt at se turister komme til Uggerhalne for at se disse kunstværker.
En gruppe borgere med Roland Nielsen i spidsen har udgivet et lille hæfte som sælges for 30,- og festivalen ”
Skulptur by Uggerhalne ”
6 30.000,7 forberedelserne starter ca. 1 juni 2020 og selve festivalperioden er 5 til 26 juli 2020.02.12
1

8 Projektet går på at skabe kunst af en høj kvalitet frembragt på stedet af både Danske og udenlandske kunstnere og
at udstille disse langs hovedgaden i Uggerhalne der er lavet en 5 års aftale med de enkelte husejere.
9 kunsten ses af mange mennesker som passerer gennem Uggerhalne eks. pendlere som bor i Grindsted , kunst i det
offentlige rum til glæde for kommunens borgere , og jeg kan love at det er noget der er med til at gøre Uggerhalne
borgere stolte af deres by.
10 1. juni til 5 juli forberedelser af medlemmer af Galleri hammer venner sammen med Simone Aaberg Kaern og
Colin Smith, herunder pressemøde medio juni, officiel åbning 5 juli, den kunstneriske afvikling 5 til 26 juli ,
afslutning med en ”art walk” 26. Juli
11 , dels er projektet meget synligt i sig selv og dels tiltrækker vi presse båd TV og radio samt den skrevne presse ,
derudover vil der blive trygt et katalog i lighed med sidste år dette kan ses på www.gallerihammer.dk
12 I lighed med tidligere år er udvekslingen mellem de enkelt kunstnere noget vi prioriterer meget højt også
udveksling mellem danske og udenlandske kunstnere er højt prioriteret , og vi kan se at der fra tidligere år er knyttet
mange venskaber.

Med Venlig Hilsen
Henning Bitsch
www.gallerihammer.com

2

Foreløbig liste over deltagende kunstnere i ”Uggerhalne kunstfestival ” 2020

Simone Aaberg Kaern kommer som kurator, samtidig har Simone lovet at hun vil deltage som aktiv
kunstner i 2021.
Colin Smith fra Oregon USA, kommer som medkurator, samtidig vil han bidrage med et større kunstværk.
http://distortedperspective.com htt://colinsmith.art
Steen B Langvad en meget anerkendt jernskulptur kunstner fra Orø
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006586065162
John Bisgaard en Aalborg dreng som mest er kendt for sine vægmalerier på forskellige skoler, klinikker,
hospitaler og Regions vaskeriet i Aalborg.
Jonny Hefty som vist ikke kræver nogen præsentation.
Hartvig Hansen en norsk herboende kunstner uddannet skuespiller men også ambitiøs billedkunstner
kendt i området for flere Galleri udstillinger. https://www.facebook.com/hartvig.hansen
Birgit Christensen kommer skulptør og keramiker fra Godthåb og har haft et hav af udstillinger i
Landsdelen.
Carsten Lynghøj skulptør fra Godthåb arbejder i jern og beton
Danny Rumbl fra Rotterdam en kunstner som primært er kendt for at have sat præg på mange byer i
Europa primært Holland, med sine støre farve strålende vægmalerier
https://www.facebook.com/dannyrumbl
Kiril Stefanov, Moskva https://www.facebook.com/kirill.stefanov kendt for store udsmyknings opgaver
primært i Rusland
Paula Cestino fra Napoli i Italien skulptør i mange forskellige materialer også Beton
https://www.facebook.com/arikel77
Jørgen Hansen fra Vestbjerg kunstmaler med livslang kunst erfaring
Ginette Blansjaar bor i Hamme bakker men fra Holland, maler kendt for sine landskabsbilleder.
Zandra Trasborg, Uggerhalne multi kunstner
Inga Nielsen Uggerhalne Kunstfotograf meget aktiv med mange udstillinger.
Roland Nielsen Uggerhalne laver farvestrålende skulpturer i mange materialer formet som domer
konstrueret af 8 kanter.
Hosein Jaddad Keramiker og skulptør fra Marokko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004892506982

Yulia mulitkunstner fra Rusland som tidligere har besøgt Danmark vi forhandler pt. Om deltagelse
Betty en ung Hollands født kunstner som arbejder og lever forskellige stede i Europa en omflakkende
inkaneret ” Street Artis” vi forhandler pt om betingelserne for hendes ophold
Kathrine en ung keramiker fra USA som pt. Arbejder i Præstø på syd Sjælland støttet økonomisk af et
stipendium fra USA vi forhandler pt om betingelser for at være hos os.

GALLERI HAMMERS VENNER

Budget for Street Art 2020 Uggerhalne:
Forløbet af selve campen har en varighed på 3 uger i juli måned.
Der bliver lavet aftale med ca. 8 kunstnere.
Rejser, kørsel, ophold
Forventede
udgifter:
Fernisering og
artwalk
Materialer
Honorarer
Markedsføring
Ialt

47.000,11.000,32.000,30.000,15.000,125.000,-

Tilvejebringelse af midler
Forventet tilskud fra Aalborg kommune
Forventet tilskud fra Spar Nord Fonden
Forventet tilskud fra andre private fonde
Egenfinansiering og salg af kunstværker

60.000,20.000,25.000,20.000,-

Ialt

125.000,-

som i 2019

29.1.2020 Henrik Mark

