Lokale sagn og folketro i biblioteksbussen

PROGRAM

Fire skoler oplever forfatter og rimsmed Mikkel Nordin Frosts fortællekunst,
når han genopliver lokale sagn fra Varde Kommune – der hvor de er opstået.
Mikkel fortæller om kloge mænd, de små væsener, der bor bag kakkelovnen
og har måske også en forklaring på, hvorfor mælk ikke vil blive til smør.
Se bibliotekets hjemmeside for mere info.

31.8 -29.9.2019

11.-12. september 			
Sted: Billum, Outrup,
Nørre Nebel, Lunde

Arrangør: Varde Bibliotek

Wadden Tide på Varde Torv
Wadden Tide kommer til Varde Torv. På torvet bliver der bygget et strandlandskab, hvor stemningen, landskabet og lydene fra Vadehavet kan opleves.

Homo Migrans – Menneskets evige vandring

9.-30. september 			
Sted: Varde Torv

Menneskets migration er tema for årets skulpturudstilling i Ølgod.
Udstillingen undersøger om kunst kan interagere og medvirke
til, at vi erkender vores verdensomfattende slægtskab.
Frem til 29. september 		
Sted: Ølgod 			

Strandtur for kulturelskere – udendørs bio på sandet

Arrangør: Skulptur Ølgod
Dansk Billedhuggersamfund

19.00: Kirkeklokkekoncert: Sct. Jacobi Kirke
19.30: Mødet med Vadehavet: Gennem brug af video, lyd og musik
har Inseparable Together undersøgt menneskets møde med
Vadehavet. Mødet kommer til udtryk som en videoinstallation.

Udstilling af Christen Lyngbo og Peter Østergaard
To spændende malere, som har deres rod i nærområdet.
Christen Lyngbo (1871 – 1968) er mest berømt for malerier
af det vestjyske hed- og klitlandskab og stammer fra Vrøgum.
Peter Østergaard malede personer og steder omkring Janderup.
Frem til 21. september 		
Sted: Museum Frello, 			
Kirkepladsen 1, Varde

20.15: Beach bio: En af naturens mest imponerende kulisser – strandlandskabet
– skaber et stemningsfuldt baggrundstæppe i mange film, som portrætterer livet
og menneskets udfoldelse nær vand, sand og vind. Få en spændende filmaften med
gensyn med en filmisk klassiker ”Den Store Badedag”. Filmaftenen er for voksne.

Arrangør: Varde Kunstforening
Entre: Entré på museet 75 kr.

27. september kl. 19.00-22.00
Sted: Strandlandskabet 		
på Varde Torv 			

Foredrag om maleren Christian Lyngbo
Ole Faber fortæller om maleren Christian Lyngbo
i forbindelse med udstillingen om Lyngbo og Peter Østergaard.
3. september kl. 19.00 			
Sted: Museum Frello, 			
Kirkepladsen 1, Varde

Kunstværk - Søen i Skoven

Arrangør: Varde Kunstforening
Entre: Entré på museet 75 kr.

Tidslomme – Varde Middelalderfestival
Varde-borgere færdes i byrummet som på en helt almindelig dag i
1400-tallets Varde. Høj som lav, voksne og børn - alle med deres dagligdags
gøremål i gaderne. Tidslommen er ikke en teaterforestilling,
men et stemningsbillede fra fortiden og tager udgangspunkt
i personer fra Vardes historie og folkesagn fra Vadehavet.

Kunstner Kate Skjerning laver en hæklet lysinstallation, inspireret af stedets
natur og områdets særlige historie som flygtningelejr – et lys i mørket. Kate
Skjerning er også repræsenteret ved udstillingen Wadden Tide.

Koncert i Blåvandshuk Fyr
Få en helt særlig oplevelse, når Blåvandshuk Fyr omdannes til et koncertrum.
I løbet af udstillingsperioden afholdes fire koncerter i fyret. Medbring gerne
siddepude og drikkevand.
Billetsalg kun på billetten.dk Dørene åbner kl. 18.30
31. august kl. 19.00-20.00		
			
12. september kl. 19.00-20.00
19. september kl. 19.00-20.00
26. september kl. 19.00-20.00

Fællessang/Kunsten at Glædes i Kor
med Casper Mikkelsen
Wieland & Jørgensen Duo
Helios Trio
Virelai Duo

En teatermosaik af fortællinger, scener, billeder og musik fra 1400-tallet,
inspireret af personer fra Vardes historie og folkesagn fra Vadehavet.
Med åen som baggrund og medspiller møder vi Lensmand
Lange, Niels Klokkestøber og Gertrud den Ildonde Munk samt
et udvalg af Vardes præster, riddere, købmandsdøtre, fattigfolk og pak.

Sted: Blåvandshuk Fyr, 		
Fyrvej 106, Blåvand 			

Arrangør: ProVarde
Entre: 100 kr.			

31. august kl. 16.00 og 			
1. september kl. 14.30			
Sted: Scenen ved Varde Å, Varde

Mandag-søndag kl. 10.00-17.00
Sted: Tirpitz, 			
Tirpitzvej 1, Blåvand 			
			

30. august kl. 17.30-21.00 		
Sted: Varde Torv og midtby		
			

Arrangør: Amatørteatrene Hats,
Drabanterne og 7-kanten
instrueret af Teater Seachange

Teater ved Åen – Varde Middelalderfestival

Arrangør: Amatørteatrene Hats,
Drabanterne og 7-kanten
instrueret af Teater Seachange

Arrangør: Varde Kommune

			

Besøg udstillingerne på Tirpitz
Bliv klogere på livet ved havet og oplev den nye udstilling Livsfare – Miner!
Arrangør: Vardemuseerne
Entre: Voksne 145 kr.
Børn og unge under 18 år gratis

Frem til 28. september 		
Sted: Ål Præstesø ved Oksbøl

Arrangør: Kunstner Kate Skjerning

Wadden Tide kommer til Agerbæk
Oplev billeder fra opbygningen af Wadden Tide.
9.-30. september 			
Sted: Agerbæk Skole,
Debelvej 23, Agerbæk

Arrangør: Varde Kommune

Et blomstrende hegn
Se det blomstrende hegn blive til, når alle 4. klasser fra kommunens skoler
fletter blomster i september måned. Kate Skjerning står for workshoppen,
der er en del af Vardes Kulturelle Rygsæk.
Fernisering 5. oktober kl. 14.00
10. september 2019 			
– januar 2020 			
Sted: Janus
– Vestjyllands Kunstmuseum,
Lærkevej 25, Tistrup

Arrangør: Janus og
kunstner Kate Skjerning		

Arrangør: Varde Bibliotek
Inseparable Together og
Varde Menighedsråd		

Sommervejrsworkshop
- Bygning af sandskulptur og stenmaling
Vi forlænger sommeren ind i september. Illustrator og skulptør Stephen
Steptoe instruerer i opbygning og formgivning af sandskulpturer. Hvilke
former er gode at arbejde ud fra? Og hvordan får man den gode idé?
Sandskulpturerne bygges af særligt sand med højt indhold af silt, som du
ikke finder på almindelige strande. Prøv også stenmaling og få en flot
dekorereret sten med hjem. For hele familien.
28. september kl. 10.00-14.00
Sted: Varde Torv

Arrangør: Varde Bibliotek

Beach Party
Strandlandskabet indbyder til mange ting. Lørdag aften byder de unge op til
Beach party med alle de tilhørende elementer: sol, strand og vand på torvet i Varde.
28 september kl. 19.00-23.00
Sted: Strandlandskabet 		
på Varde Torv

Arrangør: Young Varde
– Shopping og Event og Varde Handel

Fotoudstilling om Wadden Tide
Fotograf Tim Johnson fra Isle of Wreight følger med sit kamera opbygningen
af værkerne til Wadden Tide udstillingen. Fotoudstillingen her dokumenterer
processen fra idé til endeligt værk.
10. oktober – 26. november
Sted: Kulturhuset i Ølgod,
Vestergade 5, Ølgod

Arrangør: Kulturregion Vadehavet

