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Velkommen
Vadehavsfestival 2012 er den tredje af
sin slags, og endnu en gang vil kreative
sjæle fra både ind- og udland sætte ord,
lyd, billeder og stemninger på iagttagelser
fra vadehavsregionen.
Festivalens primære fokus er at vise, hvordan kunstarterne i samspil med
Vadehavets unikke natur og kulturhistorie åbner for nye udtryk og
oplevelser. Disse kan opleves i Kulturregion Vadehavets fire kommuner
Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde fra torsdag den 30. august til søndag den
2. september 2012.
Programmet byder på en perlerække af enestående oplevelser. Indholdet er
alsidigt, og kulturregionen håber at vække både nysgerrighed og lyst til at
opleve og lade sig overraske.

OPLEV
fantastiske historier fortalt i sand • en
multimedieforestilling i lyd, ord og billeder
om mennesket og havet • dokumentarfilm på
stor vandskærm • en kunstnerisk kortlægning af
vadehavsområdet • en rovfugls himmelflugt til tonerne
af klassisk musik • oplæsning og musik fra fyrets
top • undersøiske lyde i byens gader • en smagfuld
vadehavspicnic og stemningsfyldt musik hvor vand
møder land • billedkunstnere, der sætter form
og farver på klassisk musik • skulpturer med
havet, klitterne og himlen som ramme •
natur, du ikke tror findes!

Det er derfor en stor ære at kunne byde
velkommen til Vadehavsfestival 2012.

Lisbet Rosendahl
Formand for styregruppen
Kulturregion Vadehavet

Kulturregion Vadehavet
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Lady of the Sand
DK: Ukrainske Kseniya Simonova har optrådt for
såvel præsidenter som kongelige, og Vadehavsfestival
2012 har nu fornøjelsen af for første gang at kunne
præsentere den internationale sandkunstner på
dansk jord. Mange vil huske Kseniya Simonova fra det
ukrainske bidrag ved Det Europæiske Melodi Grand
Prix 2011, hvor hun fortolkede sangen ved hjælp
af sand. Siden er optagelser af hendes fantastiske
optrædener gået verden rundt og er blevet set over
25 mio. gange på internettet.
Kseniya Simonova animerer historier i sand med
små strøg og skub på en oplyst plade, som filmes
og samtidigt vises på en storskærm for publikum.
Man bliver draget ind i historien, som den udfolder
sig i ustandseligt skiftende sandbilleder, og man kan
undre sig over, hvordan Kseniya Simonova formår at
fortælle så levende historier i sand.
Kseniya Simonova præsenterer to sandhistorier, der
på hver sin måde omhandler mennesket og naturen.
Dette er en helt enestående mulighed for at opleve
den talentfulde sandkunstner på nærmeste hold.
Få en smagsprøve på Kseniya Simonovas talent på
hjemmesiden www.simonova.tv.

DE: Die internationale Sandkünstlerin Kseniya Simonova erzählt fantastische Geschichten in Sand.
UK: The international sand artist Kseniya Simonova tells fantastic stories in
sand.

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER & SØNDAG D. 2. SEPTEMBER 2012
KL. 16.00
Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg
Gratis adgang med billet
Billetter kan reserveres via www.vadehavsfestival.dk
Overskydende billetter uddeles ved indgangen fra kl. 15.30 (begge dage).
Billetterne uddeles efter først-til-mølle-princippet.
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Skalling Skulpturer
DK: Skallingen er et lille, enestående stykke
Danmark i den nordligste del af Nationalpark
Vadehavet. Den barske natur, stilheden, dyrelivet
og de store vidder har gennem tiderne virket
dragende på mange mennesker. For en kort stund
vil denne halvøs skønne natur spille sammen
med kunsten i et skulpturprojekt, som alle får
mulighed for at opleve.
11 kunstnere – med vidt forskellige baggrunde har skabt 11 skulpturer, der tilsammen vil udgøre
udstillingen Skalling Skulpturer. Kunstnerne
bor alle forholdsvis tæt på Skallingen og kender
området godt. De har i deres arbejde med
skulpturerne hentet inspiration fra halvøen og
det omgivende hav, og således kommer udstillingen - gennem skulpturerne - til at rumme en
række små fortællinger om netop Skallingen. De
11 værker kommer til at stå med havet, klitterne
og den høje himmel som ramme.
Den officielle åbning af Skalling Skulpturer
vil finde sted lørdag den 1. september kl. 13.00
ved nedgangen fra den store, nordlige p-plads på
Skallingen. Udstillingen strækker sig over en lille
kilometer på stranden og kan opleves indtil den
30. september 2012.

Medvirkende kunstnere
Alice Mikkelsen, Ann Møller, Bjørn Thomsen, Carsten Munch, Johny Wilslew,
Jytte Jespersen, Lars Waldemar, h.LAUSEsøgaard, Lene Hassig Vilslev, Palle
Bønnelykke og Tessa Tøstesen.

DE: Der Strand auf der schönen Halbinsel Skallingen wird für eine kurze
Zeit in eine spannende Skulpturausstellung umwandelt.
UK: For a while the beach of the beautiful peninsula Skallingen will be
transformed into an exiting exhibition of sculptures.
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LØRDAG D. 1. SEPTEMBER 2012 KL. 13.00
Officiel åbning
FREDAG D. 31. AUGUST – SØNDAG 30. SEPTEMBER 2012
Stranden på Skallingen, Ho, 6857 Blåvand
Gratis adgang
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Kammermusik og

DK: Esbjerg Ensemble har taget initiativ til en helt særlig koncertrække
skabt unikt til årets Vadehavsfestival. Ensemblet opfører fire koncerter i
samarbejde med lokale billedkunstnere. På programmet er værker af den
danske absolut førende komponist Poul Ruders samt fire franske komponister. Under hver koncert skaber lokale kunstnere billedkunstværker,
inspireret af musikken samt den stemning musikerne og publikum skaber i
koncertrummet. Koncerterne introduceres af Jesper Lützhøft.
Det sceniske samarbejde mellem musikere og billedkunstnere giver
koncertformen en ny dimension, hvor publikum oplever selve kompositionen direkte, og som en ekstra bonus kan man få en indirekte musikalsk
fortolkning igennem billedkunstneres udtryk.

Koncertprogram
Poul Ruders Bel canto for soloviolin (2004)
Albert Roussel Duo for fagot og kontrabas (1929)
Francis Poulenc Sonate for klarinet og fagot (1922/1945)
Jean Francaix Divertissement for obo, klarinet og fagot (1946)
Henri Dutilleux Les Citations for obo, cembalo, kontrabas og slagtøj (2010)
DE: Erleben Sie eine szenische Zusammenarbeit zwischen Esbjerg Ensemble und regionalen bildenden Künstlern, die während des Konzertes die
Musik in Form und Farbe schildern.
UK: Experience a scenic cooperation between Esbjerg Ensemble and regional visual artists who will express the music in forms and colours.
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Billedkunst

TORSDAG D. 30. AUGUST 2012 KL. 20.00
Kunstnerhuset i Skærbæk Kursus- & Fritidscenter, Storegade 46-48,
6780 Skærbæk
Med billedkunstnerne:
Joan Bitten Hansen www.joanbittenhansen.dk
Jørgen Steinicke www.steinicke.dk
FREDAG D. 31. AUGUST 2012 KL. 22.00
Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G, 6760 Ribe
Med billedkunstnerne:
Trine Theut www.galleritheut.dk
Leif Fogh Jakobsen www.leiffoghjakobsen.dk
LØRDAG D. 1. SEPTEMBER 2012 KL. 22.00
Medborgerhuset Håndværkeren, Storegade 57, 6800 Varde
Med billedkunstnerne:
Nicolai Olesen www.nofurniture.dk
Niels Kongsbak www.niels-kongsbak.dk
SØNDAG D. 2. SEPTEMBER 2012 KL. 20.00
Rindby Forsamlingshus, Postvejen 14, 6720 Fanø
Med billedkunstnerne:
Margit Enggaard Poulsen www.galleri-enggaard.dk
Lotte Lambæk www.lottelambaek.com
Gratis adgang til alle koncerter

Koncertrækken er et samarbejdsprojekt mellem Esbjerg Ensemble, Esbjerg,
International Chamber Music Festival og Kunstnetværk Sydvestjylland.
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Havblik

DK: Havblik er et lydkunstværk til uropførelse under Vadehavsfestival
2012.
To specielt designede klangplader, ophængt centralt i Esbjerg, transmitterer
et fascinerende undersøisk lydpanorama.
Personligt indsamlede lydkilder fra Esbjerg Havnebassiner, fra Vadehavet og
Nordsøen, fra tropeparadiset Okinawa og Tsunamien i Japan 2011 er bearbejdet for at give en ekstraordinær lytteoplevelse i et byrum kendt af alle
i Esbjerg. Værket varer en time og opføres i alt otte gange under festivalen.
Klangpladerne er konstrueret i samarbejde med LUMEN (Århus).
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Foto: Lene Hassig Vilslev

DE: Unterseeische Laute begegnen Sie in den Strassen von Esbjerg City.
UK: Meet sounds from under the sea in the streets of Esbjerg City.

TORSDAG D. 30. AUGUST – SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER 2012
Kl. 12.00 og kl. 15.00

Find oplysninger om sted på www.vadehavsfestival.dk
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INTER:ESSENS er en spritny multimedieforestilling, der blander musik,
lydkollage og filmkunst. Forestillingen er iscenesat af musikeren Casper
Mikkelsen og bandet AUDIOGRAF, der huser en række af landets allerbedste unge musikere. Med det gennemgående tema Mennesket og
Havet giver forestillingen et stemningsmættet portræt af forholdet mellem
menneske og natur i kystnære samfund gennem tiderne. Musikken er til
tider drømmende og mediterende og til tider storladen og energisk. De
musikalske referencer spænder vidt og leder tankerne hen på både Pink
Floyd, Miles Davis, Simon & Garfunkel m.fl. Det visuelle show, som vises på
et kæmpe filmlærred bag orkesteret, blander historiske filmklip med nye
videooptagelser og danner en stemningsfuld baggrund til musikken – som
en omvendt biograf. Se mere på www.audiograf.dk

12

Medvirkende
Casper Mikkelsen (vokal, trommer, perkussion)
Signe Juhl Jensen (vokal, keyboard)
Maria Emig (vokal, keyboard)
Mikkel Grevsen (trompet)
Henrik Pultz Melbye (saxofoner)
Lars Bech Pilgaard (guitar)
Bo Møller Petersen (guitar)
Niels Kvist (bas)
I Tjæreborg er der sort
sol over Lille Mallorca.
Det har ikke noget med Tjæreborg Rejser at gøre – og man
kan tage til Sahara på Fanø.

INTER:ESSENS

DE: Eine Multimediavorstellung erzählt mittels Laut, Wörter und Bilder die
Geschichte vom Mann und Meer.
UK: A multimedia show using sound, words and pictures to tell the story
about man and sea.

TORSDAG D. 30. AUGUST 2012 KL. 20.00
Tønder Kulturhus, Ribelandevej 39, 6270 Tønder
Entré

FREDAG D. 31. AUGUST 2012 KL. 21.00
Tobakken, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg
Entré

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER 2012 KL. 20.00
Tirpitz-stillingen, Tane Hedevej, 6857 Blåvand
Entré
Børn og unge i den skolepligtige alder og studerende med gyldigt studiekort
kan komme gratis ind til ovenstående tre koncerter i følgeskab med en betalende gæst (dvs. to for én billets pris). Købte billetter refunderes dog ikke.
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Mapping the Reservate
DK: Den nye nationalpark i Vadehavet trækker nye grænser i landskabet
og tegner nye kort. Den stedfæster og opmåler områder. Den navngiver,
bevarer og flytter. Den skaber nye vandreruter og stier. Den kommer til at
påvirke alting. Ingen ved endnu, hvad der vil ske.
Billedkunster Marie-Louise Exner tegner nye kort over Vadehavet:
Fuglenes træk, vandets dybder, traktorernes veje - i alt 14 kort.
Kortene bliver til i samarbejde med forfatteren Gerd Laugesen og
sendes også ud i små formater på postkort, hvor Laugesen har
skrevet en lille anekdotisk hilsen.
Kortene er festivalinvitationer til vores vadehavsvenner.
Exner og Laugesens værker vil blive udstillet i Naturcenter
Tønnisgaard, Rømø, hvor der vil være en workshop for børn den
30. august kl. 12.00-16.00. Her kan børnene tegne deres egne vadehavskort og gå på opdagelse. Hvis nogle børn ønsker at være med, kan
de henvende sig til Marie-Louise Exner på telefon 29 92 61 09.
Søndag den 2. september kl. 14.00 er der fernisering for alle kort – samt
oplæsning.

DE: Ein Künstler und ein Verfasser zeigen in Bilder und Wörter Beobachtungen und Verhältnisse, die das Wattenmeer gekennzeichnen.
UK: A painter and a writer express in pictures and words observations
and circumstances charachterizing the Wadden Sea area.

TORSDAG DEN 30. AUGUST 2012 KL. 12.00-16.00
Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Workshop for børn. Tilmelding på tlf. 29 92 61 09.
SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER 2012 KL. 14.00
Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Fernisering for alle kort samt oplæsning.
Gratis adgang
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Nye kort i Vadehavet

I Lister
Dyb mellem Rømø og
Sild huserede Støvsugerbanden. De var tyskere
og hollændere, som støvsugede havbunden for danskernes fisk, fordi de ville
have fat i hesterejerne.
Så kom Vadehavets Skræk
og skræmte dem væk.
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Perlemusik - Musikperler

DK: Naturen - havet, himlen, fuglene osv. har altid været en uudtømmelig
inspirationskilde for kunstnere. I musikken har denne inspiration fundet
udtryk på måder, der er lige så talrige som sandkornene på stranden.
På udvalgte steder vil musikere spille musik, der refererer direkte til havet.
Fire Over Water er en klassiker og The Sea-Eagle beskriver en havørns liv
og himmelflugt. Falkoner Flemming Sanggaard viser et rovfugleshow under
koncerten.

Koncertprogram med Flemming Sanggaards “Rovfugleshow”
Per Nørgård I Ching, Fire Over Water Christian Martinez/slagtøj
Peter Maxwell Davies The Sea-Eagle Joke Wijma/solo horn

DE: Erleben Sie den Höhenflug eines Raubvogels unter den Klängen klassischer.
UK: Watch the heavenward flight of a bird of prey to the sound of classical
music.
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Husene har øjenbryn,
de er grønne, sorte
og hvide og står
for håbet, livet og
døden.

TORSDAG D. 30. AUGUST 2012 KL. 16.00
Skærbæk Kursus- & Fritidscenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk
FREDAG D. 31. AUGUST 2012 KL. 16.00
Byparken, Havnegade, 6700 Esbjerg
Gratis adgang til begge koncerter
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AKVA:DOK
- kunsten møder filmen

AKVA:DOK præsenterer det bedste fra filmens verden, når udvalgte titler
fra talentudviklingsprogrammet DOX:LAB vises under åben himmel på en
stor vandskærm. AKVA:DOK sætter fokus på dokumentarfilm, og publikum
kan blandt andet opleve den prisbelønnede film Accidentes Gloriosos af
Marcus Lindeen og Mauro Andrizzi. Filmen sætter fokus på kunst i bybilledet - eksempelvis kunst opstået i et biluhelds splitsekund.
AKVA:DOK sætter ligeledes fokus på Esbjerg-talentet Michael Noer, som
for mange år siden sagde: ”I Esbjerg kunne man ikke se kunstfilm – Jeg vil
til København og på filmskole.” Michael Noer er i dag en anerkendt filminstruktør, og hans filmografi tæller både dokumentarer samt spillefilm. Under
Vadehavsfestival 2012 vises filmen R (co-produktion med Tobias Lindholm),
knallertdokumentaren De Vilde Hjerter og dokumentaren Vesterbro.
DE: Sehen Sie spannende und debatteschaffende Dokumentarfilme –
einige Vorstellungen werden auf einem Wasserbildschirm vorgeführt.
UK: Watch exciting documentaries with topics for discussion – a few
performances are shown on a large waterscreen.
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TORSDAG D. 30. AUGUST 2012 KL. 19.00
HUSET, Finsensgade 1, 6700 Esbjerg
Michael Noer præsenterer egenproduktionen Vesterbro og
holder foredrag om dokumentarens skabelse
Vesterbro – Michael Noer gav sine 20-årige naboer et digitalt videokamera og sagde, at de skulle filme de dramatiske hændelser, der skete i deres
liv. Som mange på deres alder er Martin og Julie impulsive, vilde og konstant på udkig efter stimulation. Kameraet blev deres trofaste følgesvend i
deres op og nedture. Vesterbro er deres historie.

FREDAG D. 31. AUGUST 2012 KL. 14.00
Tobakken, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg
DOX:LAB præsenterer film og René Holm holder foredrag
om kunsten i byrummet
DOX:LAB præsenterer Accidentes Gloriosos – Mauro Andrizzi og Marcus Lindeen tager udgangspunkt i det ekstatiske, tabuiserede og spektakulære og finder
alle tre dele på tværs af trafikulykker, forlystelsesparker og seksuelle udskejelser.

Fredag d. 31. august 2012, fra kl. 22.00
Tobakken’s forplads, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg
OPEN AIR - Kvalitetsfilm vises på stor vandskærm
R – Et hårdtslående fængselsdrama, der viser livet i de danske fængsler, hvor
skjulte dagsordener, æresbegreber og kontrakter sætter dagsordenen. R vandt
i 2011 en Bodil for bedste danske film, og Pilou Asbæk vandt Bodilprisen for
bedste mandlige hovedrolle.

De Vilde Hjerter – En moderne roadmovie om 12 fynske drengerøve og
deres sindssyge knallerttur til Polen - sidste tur på deres manddomsprøve.
De Vilde Hjerter er en knallertbande bestående af en gruppe danske drenge
i begyndelsen af tyverne.

Lørdag d. 1. september 2012 kl. 19.30
Fanø Biograf, Lodsvej 3, Nordby, 6720 Fanø
Michael Noer præsenterer egenproduktionen R og holder
foredrag om dokumentarens skabelse
R - Et hårdtslående fængselsdrama, der viser livet i de danske fængsler,
hvor skjulte dagsordener, æresbegreber og kontrakter sætter dagsordenen.
R vandt i 2011 en Bodil for bedste danske film, og Pilou Asbæk vandt
Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle.
Gratis adgang til alle arrangementer.
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Min far var fyr
DK: Blåvandshuk Fyr og naturområdet omkring fyret bliver et sted for
fortælling og musik. De deltagende forfattere og musikere optræder i det
lille vagtmesterrum i fyrets top, hvor man kan opleve dem live, men man vil
også kunne følge dem igennem højttalere placeret ude i området, bl.a. ned
til stranden. Desuden opsættes et cafételt på fyrets parkeringsplads, hvor man
kan nyde en kop kaffe, en øl eller en sandwich, imens man følger fortællingerne og musikken. Der læses bl.a. fra Thorkil Langes erindringsbog Min
far var fyrpasser, historier fra 1940’erne og -50’erne om livet ved fyret
dengang, om ravsamling, tyskere og redningsbåden i arbejde. Desuden læses
andre fortællinger og digte om hav og kyst.
Musikken er lagt i hænderne på folkemusikeren Sonnich Lydom med venner
og det eksperimenterende musikkollektiv Yoyooyoy. To ganske forskellige
ensembler, som dog har det til fælles, at de forstår at skabe stemning og
nærvær.
De optrædende oplæsere er bl.a. Lars Frost og Peder Frederik Jensen.
Der vil være optræden hele dagen i et ubrudt flow fra kl. 10.00 formiddag
til lygtetændingstid, hvor fyret tilbagegår til sin normale funktion.
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DE: Vorlesung und Musik von Blåvandshuk Leuchturm.
UK: Reading and music from Blåvandshuk Lighthouse.

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER 2012 KL. 10.00-21.00
Blåvandshuk Fyr, Fyrvej 106, 6857 Blåvand
Gratis adgang

21

Koncert på kanten af
Mød Dansk Saxofonkvartet og
Big Band Ribe midt i marsken

Koncert under åben himmel
- på kanten af vadehavet - med naturen
og den danske sommer som medspiller

DK: Dansk Saxofonkvartet
Dansk Saxofonkvartet er et klassisk ensemble, som ved
koncerten giver smagsprøver på deres meget brede repertoire.
Programmet spænder fra J.S. Bach, med uddrag af Goldbergvariationerne,
over romantisk musik af Gabriel Fauré til iørefaldende ny dansk kompositionsmusik af Edina Hadzelimovic. På programmet er også impressionistisk
musik af Claude Debussy, argentinske tangoer af Astor Piazzolla samt
jødisk klezmermusik.
Dansk Saxofonkvartet består af Jørgen Bove Nielsen/sopransaxofon, Stefan
Baur/tenorsaxofon, Christian Hougaard/altsaxofon og Per Egholm/barytonsaxofon. Se mere på www.danishsax.dk

Big Band Ribe
Big Band Ribe er kendt i lokalområdet gennem sin næsten 25 års levetid
samt fra arrangementer som Tulipanfesten, Kulturnatten, Ribe Jazzfestival
og Esbjerg Festuge. Derudover har Big Band Ribe en lang tradition for
koncertrejser i ind- og udland, herunder Sydamerika, Tyskland, Holland og
Belgien.
Bandet spiller et swingende Count Basie inspireret repertoire med en
forsanger i bedste Frank Sinatra stil krydret med nyere arrangementer, ofte
fra den latininspirerede hylde. Bandet er kendt for sin store spilleglæde og
dynamiske scenefremtræden.
Big Band Ribe kan ved koncerten opleves sammen med gæstesolister og
dirigeres af Martin Folmer. Se mere på www.bigbandribe.dk
Medbring siddeunderlag, festivalstole, tæpper og paraplyer – alt efter
vind og vejr. Publikum er velkommen til at medbringe egen madkurv eller
bestille en vadehavspicnic fra Restaurant Kammerslusen.
22
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Vadehavspicnic fra Restaurant Kammerslusen
Kombiner aftenen med en vadehavspicnic i særklasse, sammensat af
udsøgte specialiteter fra lokale leverandører. Picnickurven koster 225 kr. og
kan bestilles hos Restaurant Kammerslusen på tlf. 46 40 00 02.
Se menuen på www.vadehavsfestival.dk. Bestilling kan foretages til og med
onsdag d. 22. august 2012.
Der er ingen servering på stedet.
DE: Geniessen Sie ein geschmackvolles Wattenmeer-Picknick und stimmungsvolle Musik am Strand
UK: Enjoy a tasty Wadden Sea picnic and impressive music on the waterfront

TORSDAG D. 30. AUGUST 2012 KL.18.30
Mandø Ebbevej, Vester Vedsted, 6760 Ribe
Gratis adgang
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Koncert med
Dansk Saxofonkvartet
Koncerten er en enestående mulighed for at kombinere en udsøgt musikalsk oplevelse med Fanøs smukke natur. Dansk Saxofonkvartet tager
udgangspunkt i J.S. Bachs særligt lyriske og melodiske univers og har specielt til lejligheden samlet en række appetitvækkere fra Bachs skattekiste.
Saxofonkvartetten spiller uddrag fra Goldberg Variationerne Die Kunst Der
Fuge og Wohltemperiertes Klavier.
Der spilles samtidigt et udpluk af saxofonkvartettens øvrige repertoire,
såsom argentinske tangoer, enkelte nye stykker og jødisk klezmermusik.
Medbring gerne en madkurv samt siddeunderlag, festivalstole, tæpper og
paraplyer – alt efter vind og vejr.
Dansk Saxofonkvartet består af Jørgen Bove Nielsen/sopransaxofon, Stefan
Baur/tenorsaxofon, Christian Hougaard/altsaxofon og Per Egholm/barytonsaxofon. Se mere på www.danishsax.dk.

I Roager
boede en
mand i en
med sine
høstak sa
får. Og i
mmen
Ballum bo
en høstak
e
de en man
sammen me
d i
d sin bro
havde kun
r. Brødre
et sæt ha
n
e
n
dsker, så
med den a
de gik al
nden hånd
tid
i lommen.
fundet en
Har du og
mand i en
så
høstak?
DE: Konzert am Strand von Dänischem Saxophonenquartett.
UK: Concert on the beach by Danish Saxophone Quartet.

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER 2012 KL. 17.00
Kal’krog, Sønderho, 6720 Fanø
Gratis adgang
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Andre arrangementer
- Ikke festivalens egne projekter

Robert Jacobsen up to date
Hvordan kan tungt, sort jern virke let og legende elegant? Og kan et mellemrum bruges som skulpturelt materiale? I 2012 ville den store, danske billedhugger Robert Jacobsen være fyldt 100 år. Det markeres med en udstilling,
hvor museets fine samling af hans skulpturer sættes i perspektiv og kommenteres af andre kunstneres værker. Udstillingen undersøger og fremhæver
således de vigtigste karakteristika i Jacobsens arbejder og sætter desuden
fokus på, hvordan hans kunstneriske arv løftes og fortolkes i dag.
Foruden Robert Jacobsens skulpturer kan man opleve værker af følgende
kunstnere: Ruth Campau, Veo Friis Jespersen, Karsten Konrad (D), Karin
Lind, Truls Melin (S), Rikke Ravn Sørensen, Lars Worm og Troels Aagaard.
Arrangør: Esbjerg Kunstmuseum www.eskum.dk

D. 26. MAJ - 2. SEPTEMBER 2012. ALLE DAGE KL. 10-16
Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg

Historier om mennesker ved Vadehavet
- Fortælling ved forfatter Gerd Laugesen.
Gerd Laugesen vil fortælle og læse højt af sin bog Hjemsted, der udkom i
efteråret 2011.
Journalist og forfatter Gerd Laugesen har i over et år vandret langs Vadehavet, fra Blåvandshuk til Sild. Bogen Hjemsted er en personlig vandrehistorie om de steder og de folk, hun mødte. Om de mennesker, der lever i
grænselandet – om friserkvinderne, der er så kloge, at deres mænd kalder
dem friserhoveder, og om ripensere, nevlinger, rømøsere og sønderhoninger.
Gerd Laugesen fortæller om, hvordan det er at komme til en helt ny egn og
forsøge at lære traditioner og nye sprog at kende. Hun finder hjemsteder
og møder Vadehavets Skræk – Åens konge, knipledamer, Gerda, Elsa, Bent,
Sigurd, Ellen, Uffe – og mange, mange flere. Hun ender på Hjemstedgaard
i Hjemsted og taber sit hjerte. I bogen er der også et kapitel fra Rømø, der
hedder ”Rejefiskeren”.

TORSDAG D. 30. AUGUST 2012 KL.19.00
Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Kirkeby, 6792 Rømø
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Oplæsning og foredrag ved forfatter Gerd Laugesen
Gerd Laugesen fortæller om en vandring langs Vadehavet fra Blåvandshuk
og sydpå til Sønderjylland med afstikkere til blandt andet Varde. Oplæsning
og foredrag ud fra bogen Hjemsted.
FREDAG D. 31. AUGUST 2012 KL. 15.00
Oksbøl Bibliotek, Vestergade 29, 6840 Oksbøl

Vadehavssange
- Fortælling ved digteren Jens Rosendal, Ballum og medvirken af Visbykoret,
under ledelse af Else Kirsten Ehmsen.
Jens Rosendahl har det meste af sit liv arbejdet og boet i Sønderjylland.
I mange år var han højskolelærer i Løgumkloster og Jaruplund, syd for
grænsen samt redaktør af Højskolebladet. Sangskriver kalder han sig selv.
Én af de mest elskede sange i højskolesangbogen er: ”Du kom med alt det
der var dig” og ”Farvernes landskab” om vadehavsegnen. Jens Rosendal
er også repræsenteret i salmebogen.
Sammen med komponist Ole Ugilt skrev han for få år siden 134 nye sange
over folkekirkens prædiketekster. Jens Rosendal er en levende og engageret
fortæller, og undervejs bliver der også lejlighed til at synge nogle af hans sange.

FREDAG D. 31. AUGUST 2012 KL.19.30
Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Kirkeby, 6792 Rømø
Entré: voksne 50 kr. Gratis for børn.

Støvriget
Projektet formidler vadehavsområdet omkring Fanø igennem en interaktiv,
audio-visuel koncert. Stills og levende billeder sættes op på monitors og
lignende, således at publikum i forbindelse med live musikken kan opleve
de æstetiske forhold omkring by- og naturrummet ved og på Fanø.
LØRDAG D. 1. SEPTEMBER 2012 KL. 06.00 – SØNDAG D. 2.
SEPTEMBER KL. 06.00
Villa Beta, Ved Skibsværftet 2, Nordby, 6720 Fanø
Installationen foregår i 24 timer.
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BLÅ DØRE
- En sammenslutning af 27 billedkunstnere med bopæl i Esbjerg.
I anledning af Blå Døres 10 års jubilæum i 2012 afholdes fællesudstilling
med fernisering. Alle er velkomne. Se mere på www.kunstiesbjerg.dk.

SØNDAG D. 2. SEPTEMBER 2012 KL. 14.00-17.00
Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg
Arrangørerne under ”Andre arrangementer” i programmet er selv ansvarlige for programførte arrangementer.

Foto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistorisk Arkiv
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Her oplever du festivalens
arrangementer
1 Kseniya Simonova – a Lady of the Sand
Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg
2 Skalling Skulpturer
Skallingen, Ho, 6857 Blåvand
3 Kammermusik og Billedkunst
Kunstnerhuset i Skærbæk Kursus- & Fritidscenter, Storegade 46-48,
6780 Skærbæk
Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10 G, 6760 Ribe
Medborgerhuset Håndværkeren, Storegade 57, 6800 Varde
Rindby Forsamlingshus, Postvejen 14, 6720 Fanø
4 Havblik
Esbjerg
5 INTER:ESSENS
Tønder Kulturhus, Ribelandevej 39, 6270 Tønder
Tobakken, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg
Tirpitz-stillingen, Tane Hedevej, 6857 Blåvand
6 Mapping the Reservate
Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
7 Perlemusik – Musikperler
Skærbæk Kursus- & Fritidscenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk
Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg
8 AKVA:DOK
HUSET, Finsensgade 1, 6700 Esbjerg
Tobakken, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg
Fanø Biograf, Lodsvej 3, Nordby, 6720 Fanø
9 Min far var fyrpasser (SITE #1)
Blåvandshuk Fyr, Fyrvej 106, 6857 Blåvand
10 Koncert på kanten af Vadehavet
Mandø Ebbevej, Vester Vedsted, 6760 Ribe
11 Koncert med Dansk Saxofonkvartet
Kal’krog, Sønderho, 6720 Fanø
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Program
TORSDAG DEN 30. AUGUST
Tidspunkt

Arrangement

Kl. 9.45

Åbningsceremoni Med deltagelse af protektor Tønder Kulturhus
for inviterede
H.K.H. Prinsesse Marie

Beskrivelse

Sted

Kl. 12.00

Havblik

Lydinstallation

Esbjerg

Kl. 12.0016.00

Mapping the
Reservate

Workshop for børn

Naturcenter
Tønnisgård,Rømø

Kl. 15.00

Havblik

Lydinstallation

Esbjerg

Kl. 16.00

Perlemusik Musikperler

Rovfugleshow
akkompagnerer koncert

Skærbæk Kursus& Fritidscenter

Kl. 18.30

Koncert på kan- Koncert og vadehavspicnic
ten af Vadehavet

Kl. 19.00

AKVA:DOK

Foredrag og filmfremvisning HUSET, Esbjerg

Kl. 20.00

Kammermusik
og Billedkunst

Et scenisk samarbejde
mellem musikere og
billedkunstnere

Kunstnerhuset i
Skærbæk Kursus& Fritidscenter

Kl. 20.00

INTER:ESSENS

Multimedieforestilling

Tønder Kulturhus

Mandø Ebbevej,
Vester Vedsted

Andre arrangementer
Kl. 10.0016.00

Robert Jacobsen Sommerudstilling
up to date

Esbjerg
Kunstmuseum

Kl. 19.00

Historier om
mennesker ved
Vadehavet

Rømø
Præstegård

Fortælling ved forfatter
Gerd Laugesen

FREDAG DEN 31. AUGUST
Hele dagen

Skalling Skulpturer Udstilling på stranden

Skallingen

Kl. 12.00

Havblik

Lydinstallation

Esbjerg

Kl. 14.00

AKVA:DOK

Foredrag og filmfremvisning

Tobakken, Esbjerg

Kl. 15.00

Havblik

Lydinstallation

Esbjerg

Kl. 16.00

Perlemusik Musikperler

Rovfugleshow
Byparken, Esbjerg
akkompagnerer koncert

Kl. 21.00

INTER:ESSENS

Multimedieforestilling

Tobakken, Esbjerg

Kl. 22.00

Kammermusik og
Billedkunst

Et scenisk samarbejde
mellem musikere og
billedkunstnere

Den Gamle
Avlsgård, Ribe

Kl. 22.00

AKVA:DOK

OPEN AIR filmfremvisning

Tobakkens
forplads, Esbjerg

Andre arrangementer
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Kl. 15.00

Forfatter Gerd
Laugesen

Foredrag og oplæsning
fra bogen Hjemsted

Oksbøl Bibliotek

Kl. 10.0016.00

Robert Jacobsen
up to date

Sommerudstilling

Esbjerg
Kunstmuseum

Kl. 19.30

Vadehavssange

Sange og fortællinger

Rømø Præstegård

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER
Tidspunkt

Arrangement

Kl. 10.00-21.00 Min far var fyrpasser (SITE #1)

Beskrivelse

Sted

Fortællinger og
musik

Blåvandshuk Fyr,
Blåvand

Kl. 12.00

Havblik

Lydinstallation

Esbjerg

Kl. 13.00

Skalling Skulpturer

Officiel åbning udstillingen kan ses
hele dagen

Skallingen

Lydinstallation

Kl. 15.00

Havblik

Kl. 16.00

Kseniya Simonova Historier fortalt i
sand

Musikhuset Esbjerg,
teatersalen

Kl. 17.00

Koncert med
Dansk Saxofonkvartet

Koncert på stranden

Kal’krog, Sønderho,
Fanø

Kl. 19.30

AKVA:DOK

Foredrag og filmfremvisning

Fanø Biograf,
Nordby

Kl. 20.00

INTER:ESSENS

Multimedieforestilling

Tirpitz-stillingen
(bunker fra 2. Verdenskrig), Blåvand

Kl. 22.00

Kammermusik og
Billedkunst

Et scenisk samarbejde mellem musikere
og billedkunstnere

Medborgerhuset
Håndværkeren,
Varde

Kl. 10.00-16.00 Robert Jacobsen
up to date

Sommerudstilling

Esbjerg
Kunstmuseum

Kl. 06.00-24.00 Støvriget
(24 timers
forestilling)

Audio-visuel koncert

Villa Beta, Nordby,
Fanø

Esbjerg

Andre arrangementer

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER
Hele dagen

Skalling Skulpturer

Udstilling på stranden Skallingen

Kl. 12.00

Havblik

Lydinstallation

Esbjerg

Kl. 14.00

Mapping the
Reservate

Fernisering og
oplæsning

Naturcenter Tønnisgard, Rømø

Kl. 15.00

Havblik

Lydinstallation

Esbjerg

Kl. 16.00

Kseniya Simonova

Historier fortalt i sand Musikhuset Esbjerg,
teatersalen

Kl. 20.00

Kammermusik og Et scenisk samarbejde Rindby Forsamlingshus, Fanø
Billedkunst
mellem musikere og
billedkunstnere

Andre arrangementer
Kl. 10.00-16.00 Robert Jacobsen
up to date

Sommerudstilling

Esbjerg
Kunstmuseum

Kl. 14.00-17.00 Blå Døres 10
års jubilæum

Fællesudstilling med
fernisering

Musikhuset Esbjerg

Kl. 00.00-06.00 Støvriget

Audio-visuel koncert

Villa Beta, Nordby,
Fanø

Hjemmesiden www.vadehavsfestival.dk opdateres løbende.
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Informationer
Kulturregion Vadehavet
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. + 45 76 16 18 64
www.vadehavsfestival.dk
www.facebook.com/vadehavsfestival
Redaktion af programmet er afsluttet den 10. juli 2012. Seneste opdateringer og tilføjelser kan ses på www.vadehavsfestival.dk. Der tages forbehold
for fejl og ændringer.

