Event Creators Art
Vestergade 18
7400 Herning

Søgning ved Herning Kommunes Fritidsudvalg
Installationskunst til Rock i Aulum

I forbindelse med Rock i Aulum d. 14. juni er Event Creators Art inviteret til at lave installationskunst i
Aulum Anlæg.
Event Creators Art
Temaet er ”Jul i Juni”, og derfor skal der laves stort julepynt som installationskunst.
Event Creators Art er upcommings indenfor alt med kunst at gøre – både malerier, fotografer, tegnere,
graffitimalere og installationskunstnere. De tager rundt omkring i landet og udstiller deres værker og
samtidig løser de opgaver indenfor installationskunst f.eks. i forbindelse med opgaven til Rock i Aulum.
Kunstnerne arbejder frivilligt under Rock i Aulum, men vi vil gerne have dækket udgifterne på mad, drikke
og transportudgifter på de forskellige kunstnere.
Desuden vil vi også søge penge til dækning af materialer såsom karton, glanspapir, sakse, tape og andre
kreative materialer, som vi køber ved CC Hobby i Holstebro.
Vi har valgt at bruge CC Hobby, da de kom med det bedste tilbud i forhold til AV Form. C+ Office er også
blevet spurgt, men de havde ikke alle de materialer, som vi skulle bruge.
Kunstnerne vil stå for en workshop til Rock i Aulum, hvor børnene kan komme og være med til at kreere
stort julepynt, der skal hænges op i hele Aulum Anlæg.

Rock i Aulum
Rock i Aulum startede i år 2012 og er dermed blevet afholdt 2 gange på nuværende tidspunkt. Den 14. juni
bliver arrangementet afholdt igen i Aulum Anlæg.
Rock i Aulum giver unge upcomming bands mulighed for at få spillejobs og erfaring samtidig med, at
bandene deltager i en konkurrence, hvor publikum bestemmer, hvem der skal vinde.
Hvert år har Rock i Aulum også gæstestjerner ude, der kommer og laver underholdning for børnene.
Gæstestjernerne er kendt fra TV. F.eks. var Sigurt Barrett og Kristian og Katrine fra Lille Nørd, som har
været med de to forgangne år.
I år er det Pyrus, der kommer og optræder for og med børnene i Aulum Anlæg. Derfor er temaet Jul i Juni
gennemgående hele dagen. Banden Bank og Røvere, Splitting Bamboo og Herning Musikskoles kor
Rumklang og Herning Musikskoles talenthold lægger også vejen forbi Rock i AUlum
Hvert år er Aulums børnekor også med på scenen, hvor de åbner dagen med børnesange.
Derefter går de unge upcommings på scenen og spiller med i band konkurrencen.
I år kommer bandet Bank og Røvere desuden og spiller i løbet af dagen.
Aftenen slutter kl. 20.00. med musik fra et band sammensat af lokale musikere.
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Budget:
Bespisning + drikkevarer til kunstnere og
10 personer x 180 kr.
frivillige
Oversigt over kunstnere
- Freja Sneibjerg Esben
- Sarah Houng
- Camilla Serup
.
- Frida Stiil Vium
- Sidsel Worm Kristensen
- ??
- Mathias Jensen (praktisk hjælp)
- David Taylor (praktisk hjælp)
- Jane Madsen
- Trine Lykkegaard
Materialer til oppyntning + workshop
4.445,71 kr.
I alt
- ?? betyder, at vi lige nu afventer svar fra 1 kunstner i Herning.

1.800 kr.

4.445,71 kr.
6.245,71 kr.

I alt søger vi derfor Kommunens Fritidsudvalg:
6.245,71 kr.

Ansøgning er indsendt af Jane Madsen, Projektleder ved Event Creators.
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Bilag 1 – tilbud fra CC Hobby
Se vedhæftet PDF dokument.
Bilag 2 – program for de første 2 år.
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