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LET ’S RE

Invitation til inspirationsmøde d 23 august kl 8-10
Kære samarbejdspartner
I forbindelse med Aarhus 2017 forventes op mod 10 mio. flere overnattende
turister i Region Midt end normalt. Så vi skal selvfølgelig hjælpe hinanden med
at sikre at Silkeborg får så stor andel af kagen som muligt og at hele kommunen
kommer til at summe af liv og gæster.
Vi oplever allerede nu stor international bevågenhed – og øjnene er ikke kun
rettet mod Aarhus. Lonely Planet har for nyligt kåret Aarhus som den 2. mest
attraktive destination i Europa. Silkeborg er i den forbindelse nævnt som en af
tre oplagte afstikkere.
Vi glæder os til at vores kendte og traditionsrige begivenheder får højere
flyvehøjde og til alle de nye arrangementer og eksperimenter, der kommer til at
poppe op i løbet af året, som en del af Silkeborg 2017. På bagsiden kan du en
oversigt over nogle af de store begivenheder der venter til næste år.
Hvad betyder Europæisk Kulturhovedstad for mig?
Vi har brug for hinanden, hvis vi skal udnytte de store muligheder, der følger
med at være en del af den Europæiske Kulturhovedstad.
Derfor holder vi et åbent inspirationsmøde om Silkeborg som del af Europæisk
Kulturhovedstad 2017.
Her kan du høre mere om, hvad der kommer til at ske, mulige partnerskaber og
så kan du selvfølgelig møde andre aktører på tværs af kulturinstitutioner, handel,
turisme og frivillige. Vi håber det kan afføde nogle spændende samarbejder.
Hold øje med din indbakke for mere information og HUSK krydset den 23 august
TIlmeld dig mødet allerede nu: 						
www.sku.silkeborgkommune.dk/2017møde
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2017 Highlights i Silkeborg
Børnenes åbning af Europæisk Kulturhovedstad 2017
(januar 2017)
Odden i Silkeborg Langsø forvandles til ønskeøen – en landart installation, som bliver centrum for børnenes perspektiv på
kulturhovedstaden.
FACE (januar-november 2017)
Silkeborgs 6 store kulturinstitutioner præsenterer i 2017 en stor
fælles kulturbegivenhed, FACE, hvor institutionerne med hver
deres faglighed bidrager til et mangfoldigt vue over vores arts
ansigter, lokalt, i Europa, globalt, nu og til alle tider.
Munch+Jorn (februar-april 2017)
Et historisk møde mellem to af de største skandinaviske
kunstnere nogensinde, Edward Munch og Asger Jorn.
Der er tale om Munchs absolutte hovedværker, der for første
gang forlader Oslo samlet.
The OverHeard (April - August 2017)
The Overheard inviterer alle til aktivt at tune ind på de lyde, vi
i hverdagen nemt overhører. The Overheard kan opleves som
store skulpturelle megafoner på Odden, hvor der løbende vil
være forskellige aktiviteter med ”overhørt” lyd i centrum.
Sculpture Experiment Silkeborg (juni-august 2017)
Kunstcentret Silkeborg Bad gentænker det traditionelle
skulpturkoncept og omdanner henover sommeren parken til
et interaktivt skulptur-laboratorie sammen med den australske
kunstner, Callum Morton.

Silkeborg Ildfestregatta (august 2017)

Den smukke, traditionsrige regatta løftes op i international klasse,
når Europas 4 bedste fyrværkere konkurrerer i 5 spektakulære
aftenshows for hele familien. Fyrværkeriet er kulminationen på
de smukke daglige masse-indsejlinger langs Gudenåen.
RiverArt (August 2017)
RiverArt udvider Ildfestregattaen med en kunstnerisk fortælling
om byens historie med udgangspunkt i Gudenåen og inddragelse
af de 4 elementer. Fortællingen kulminerer med forestillingen
Waternymph i Havnebassinet, som leder op til fyrværkeriet.
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