Om projektet
Vordingborg kommunes kreative virksomheder er samlet i
et nyt netværk.
Et gæstgiveri tilbyder malerkurser. En keramiker laver honningkrukker til biavler. Naturvejlederen har yogalæreren
med i skoven.
Disse er bare få af mange samarbejder mellem små kreative virksomheder og kulturaktører i Vordingborg kommune, som nu er samlet i et nyt netværk.
Netværket er en del af projektet ”Tværgående netværk af
kreative erhverv og mindre kulturaktører i Vordingborg
kommune”, der er gennemført af Vordingborg Udviklingsselskab a/s.
Projektet havde til formål at samle kreative virksomheder
i Vordingborg kommune omkring en række forskellige udviklingsaktiviteter, herunder en lang række virksomhedsbesøg, to seminarer, en fælles kulturkalender og til sidst
opstarten på en alternativ digital ”kulturmesse”. Projektet
har skabt grobund for flere af de tværgående og kreative
initiativer, der er med til at sætte vores kommune på landkortet som et spændende og initiativrigt sted at arbejde,
bo og besøge.

Netværk er som et løg
– lag på lag på lag...
Mød andre du kan dele dine erfaringer med.
Er du forfatter, musiker, keramiker eller skuespiller? Drømmer du om din egen produktion af friske hindbær, røget fisk
eller frisk bagte boller? Ønsker du at arbejde i et kreativt og
kollegialt miljø, hvor du kan hente inspiration, samarbejde og
sparring?
Så kan du lade dig inspirere af netværket af kreative erhverv
i Vordingborg Kommune.
Se hvad der sker på
www.vorkultur.dk

Her kan du markedsføre din virksomhed:
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Møn
Sydsjælland

Der kan læses mere om projektet på vordingborg.nu,
mikromekka.dk og vorkultur.dk samt vus.as.

So schmecken Møn & Sydsjælland
The real taste of Møn & Sydsjælland

Mere information fås ved henvendelse til
projektleder Mette Nygaard på tlf. 55 86 04 27
eller på mail: mn@vus.as

Kontakt:

Projektet er støttet af Landdistriktpuljen og Ministeriet for
fødevarer, landbrug og fiskeri gennem LAG Vordingborg.
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Den ægte smag af

Vordingborg Udviklingsselskab
Mette Nygaard på tlf. 55 86 04 27 eller på
mail: mn@vus.as .
Kunstnernetværk:
Formand Birthe Jarlbæk, mail: Birthe@Jarlbaek.dk
Foreningen Kultivator:
Formand Lis Hummel, mail: l.hummel@mail.dk
Netværk for overnatningssteder www.bb-moen.dk
Formand Susanne Nøhr, mail: Susanne@tiendegaarden.dk
Vordingborg Kommunes Portal
Vordingborg.nu Kontakt: Stina- Maj Hald
mail:stmh@vordingborg.dk
Netværkets portal
Vorkultur.dk v/ Morten Pihl, mail: morten@pihl.net

Netværket for
kreative erhverv
i Vordingborg
Kommune

Eksempler på 3 initiativer i netværket for kreative erhverv i Vordingborg Kommune

Du kan ikke stå alene
Da billedkunstner Ursula Reuter Christiansen mødte komponist og Fluxus-kunstneren Henning Christiansen og flyttede
til Askeby på Møn i 1969, begyndte der at ske ting og sager.
En lang række af datidens store og små kunstnere flyttede efterfølgende til øen, deriblandt billedhugger Bjørn Nørgaard.
Et kreativt samarbejde opstod, som består den dag i dag, med internationale aktører omkring Fluxus-bevægelsen som omdrejningspunkt og den tyske kurator og kunstsamler René Block i
spidsen.
I 2007 startede disse aktører Kunstforeningen 44 Møen og åbnede Kunsthallen 44 Møen i et gammelt traktorværksted i
Askeby. "Netværk er kongstanken bag Kunsthallen, og vi skal
blive ved med at udvikle og ekspandere den" fortalte kunsthallens daglige leder, Christina Louise Jørgensen. Den aktuelle udstilling og festival 'The Hammer without a Master" er seneste
eksempel, hvor en række unge kunstnere og komponister forholder sig til et aspekt af nu afdøde Henning Christiansen's arbejder
med henblik på at udvikle et nyt værk.
”Nej, du kan ikke stå alene", konkluderede de virksomhedsbesøgende fra Erhvervsnetværket ved besøgets afslutning.
Læs mere på www.vorkultur.dk

Samarbejde om fred,
ro og harmoni
Hvad får man, når man sætter en journalist, en fotograf og en
yogainstruktør på samme yogamåtte - og så på Møn?
Så får man naturligvis en bog med instruktørens helt særlige versioner af klassiske yogaøvelser, skrevet af journalisten og illustreret
af fotografen og udgivet af et lokalt forlag - samt indtalt som lydbog
hos en lokal lydmand.
Det var i hvert fald, hvad der skete for journalist Mette Møllevang,
fotograf Lene K Ishøy og yogainstruktør Inge-Maria Niebuhr en
smuk forårsdag for få år siden. Inge har gennem mange år undervist
i sin helt særlige variation over kendte yogaøvelser, og en dag prikkede Mette, der var elev hos Inge sammen med Lene, Inge på skulderen og sagde: "Lad os lave en bog! Du instruerer, jeg skriver, og
Lene fotograferer".
Derefter gik det hurtigt. Teksterne var skrevet på et par dage, og billederne kom i kassen på en eftermiddag. Men hvad så nu? Hvordan
skulle tekst og billeder blive sat sammen og trykt til en bog? Heldigvis havde Mette kort tid for inden interviewet det lokale mikroforlag
Munk & Syberg, der har specialiseret sig i små oplag for lokale privatkunder, og de var villige til at hjælpe. De kom endog med den
gode idé, at bogen også skulle indeholde en lydbog, så de yoga-udøvende ikke behøver stoppe op for at læse undervejs. Men hvor finder man lige et lydstudie ude på landet? Jo, det gør man da hjemme
hos sig selv, hvor en lydmand boede til leje.

Smagsprøver på ro, fred og harmoni
Og sådan blev bogen snart en
realitet. Den blev udgivet i foråret 2011 under titlen IMANI
YOGA.
IMANI er en forkortelse af IngeMaria Niebuhr, og betyder tilfældigvis også fred, ro og
harmoni.
Yogabogen kan rekvireres hos
Inge-Maria Niebuhr; læs mere
på www.vorkultur.dk

Oplev natten
Oplev natten i en ny udstilling på Bakkegaard Gæstgiveri.
Kom og oplev et sjældent motiv med foto’s fra den
Østmønske nat.
Østmøn er blandt de mørkeste steder i Danmark. Det
skyldes en kombination af vores placering ved Østersøen og den minimale lysforurening på øen. Det har
inspireret de talentfulde mønske fotografer Lene K.
og Morten Pihl og Tom Axelsen til at fange natten med
deres linser.
Udstillingens tema udspringer af et samarbejde mellem Bakkegaard Gæstgiveri og Tiendegaarden. Som
med lokale aktører, bl.a. Astronomisk Forening for
Sydsjælland v/Tom Axelsen, sejlkutteren Discovery,
certificeret mindfulness instruktør, Anne Sinkbæk
Hegtmann og naturvejleder Katrine Gro Skov, er
igang med at skræddersy nogle helt særlige oplevelser. Oplevelser som giver alle mulighed for at opleve
natten og den fredfyldte morgenstund på en ny og
anderledes måde.
Møn er et af de mørkeste steder i Danmark, og her er
fred og ro. Når mørket sænker sig, og det bliver nat,
er naturen fuld af spændende oplevelser. Frarøves vi
mennesker vores synssans, skærpes alle vores andre
sanser, og vi oplever naturen på en helt ny måde. Tilsvarende gælder det, når vi vågner med dagen, som
den gryr. Med ”Oplev natten”-pakkerne har vi ønsket
at skabe mulighed for nogle helt særlige oplevelser;
skærpe opmærksomheden på mørket, stjernehimlen,
nattens lyde og dyr, havets bevægelser, solopgang
ved Møns Klint, egne sanser og meget mere.
”Oplev natten”-pakkerne planlægges at blive til virkelighed i efteråret 2013 og foråret 2014. Udstillingen ’Oplev natten’ skal ses som en inspiration til at
opleve nye dimensioner i vores fantastiske mønske
natur.
Læs mere på www.vorkultur.dk

