Montmartre-dage på Tunø – 16 og/eller 17. juli 2016
Som tidligere omtalt planlægger jeg at afholde en Montmartre weekend på Tunø.
For at kunne gennemføre et sådan arrangement er jeg nødt til at undersøge/forespørge i mit netværk blandt
jer kunstnere der udstiller i galleriet, om der vil være interesse/opbakning for at deltage.
Jeg håber I har tid og lyst til at være med og samtidig vil jeg åbne muligheden for at I kan invitere nogle af
jeres kunstvenner med fra jeres eget netværk.
Mit oplæg til dagen går ud på, at alle kunstnere medtager nogle færdige værker med salg for øje i selvsamme
weekend samt værktøjer til at kunne skabe nye ting (en form for workshop) gerne portrætter, men også andre
ting, hvor både gæster og kunstnere i samarbejde kan lade sig inspirere af hinanden og skabe noget
spændende sammen.
Jeg har også en idé om at opsætte et stort lærred hvor alle - både turister og kunstnere kan bidrage til et
fælles billede, der senere kan ophænges et sted på Tunø – evt. udbydes i mindre stykker på en aktion, hvor
overskuddet vil gå til et godt formål til gavn for Tunø – så byd endelig ind, hvis i har nogle gode idé'er - alle
forslag er velkommen :)
Rammerne for dagen skal jeg nok sørge for – jeg forestiller mig, at vi kan være ved galleriet, på havnen samt
eventuelt i skolens gymnastiksal, hvis vejrguderne ikke er med os.
Jeg vil sørge for at skabe en hyggelig stemning med rød/hvide ternede duge på bordene og en
harmonikaspiller som sørger for musikalsk underholdning.
Der vil være indlagt en frokostpause fra kl. 12.30 – 13.30 hvor der serveres lidt mad og drikke til alle jer der
deltager.
Til jer der eventuelt ønsker en overnatning er der følgende muligheder:
Gæstgiveriet - Det gamle Mejeri, tlf.: 86 55 30 49
Tunø Bed and Breakfast, v/Lotte Rekly tlf.: 21 12 03 67 (efter kl. 17.00)
Degnegården, v/Jette Christensen tlf.: 24 27 73 92
Blåkærgård v/Kirsten og Knud Olesen, tlf.: 22 32 62 26 / 24 26 62 23
Hytterne og teltpladsen v/Vagn Olesen, tlf.: 29 25 21 79
Se yderligere information på Tunø Turist HYPERLINK "http://www.tunoeturist.dk/"www.tunoeturist.dk
Færgefart – bookes på www.tunøfærgen.dk / tlf.: 30 86 36 27
Færgen sejler fra Hou Havn, Havnegade 4 B, 8300 Odder - kl. 09.20 både lør- og søndag.
Retur fra Tunø:
lørdag 15.45
søndag 15.45 samt 18.45
Dette kan blive alle tiders arrangement, jeg håber det har jeres interesse, men det kræver en hurtig
tilbagemelding.
I kan deltage lørdag, søndag eller begge dage – det er op til jer selv, men jeg har en del praktik der skal på
plads så derfor er tiden knap og jeg håber på en hurtig og forhåbentlig positiv respons fra jer.
Mange sommerhilsner fra
Bent Eggert Sørensen
Tlf.: 60 83 01 97
Mail: bent@eggertart.com

