
FESTIVAL FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM 
I SILKEBORG, UGE 24 FRA DEN 11. TIL DEN 15. JUNI

Kunstværker, foredrag, workshops, paneldebatter mm

Følg med på facebook siden  
”kultur i Silkeborg kommune”



VELKOMMEN!
Paneldebatter, workshops, installationer og kunstneriske nedslag i bybilledet – det er blot nogle 

af de ting du kan opleve, når Kultur i Silkeborg Kommune sætter fokus på kunsten  
i det offentlige rum. 

Fra tirsdag d. 11. til lørdag d. 15. juni er der fokus på kunsten, når lokale institutioner, foreninger, 
kunstnere og virksomheder, går sammen, om at skabe et helt unikt festivalprogram. 

Med en bred vifte af aktiviteter og arrangementer der byder på alt fra børneteater og grafitti-
workshop til skulpturvandringer og fredagsbar, er der noget for enhver. 

Alle aktiviteter og arrangementer er gratis at deltage i. 

Rigtig god fornøjelse!
Kultur- fritid og Idrætsudvalgsformand Johan Brødsgaard

KUNSTRUTEN 
– Oplevelser ugen igennem
I løbet af uge 24 kan du lægge din egen rute gennem byen, og opleve en masse kunstneriske nedslag. 

GRAFIK PÅ TORVET V. GRAFISK VÆRKSTED SILKEBORG 
Det Grafiske værksted i Silkeborg har eksisteret i 40 år, og kan således siges at være en kulturinstitution i Silkeborg. 
I uge 24 vil der på Torvet hænge bannere med værker fra nogle af værkstedets kunstnere. Der vil kunne stiftes 
bekendtskab med teknikkerne: træsnit, fotogravure, collografi med pastel, xerolithografi og dybtryk med sand og lim.

”VANEBRUD” - INTERAKTIV INSTALLATION V. SILKEBORG PRODUKTIONSSKOLE

JAN RÜSZ



”VANEBRUD” - INTERAKTIV INSTALLATION 
V. SILKEBORG PRODUKTIONSSKOLE
Torvecentret, Silkeborg

Hvad sker der når man indretter et hjem under 
åben himmel, fylder det med helt almindelige 
hverdagsting og herefter giver det et twist? Det 
har eleverne på designVærket og medieværkstedet 
på Silkeborg Produktionshøjskole undersøgt. 
På Trappe-reposét mellem Torvecenteret og 
Silkeborg Kirke, kan du opleve et væld af sort-hvide 
modsætninger. Her er det kontrasten mellem 
det almindelige og det ualmindelige, mellem det 
naturlige og det unaturlige, og mellem vaner og 
antivaner, der er i fokus. I udstillingen tvinges du til 
at se almindelighederne i et andet lys, når Silkeborg 
Produktionsskole fuck´r med din hjerne. 

TEKSTIL PÅ ODDEN – V. STRIKKEKUNSTNER 
VITHARD, PRINCE OF KNITTING
Odden (lige på den anden side af broen)  
fra tirsdag til torsdag

Vithard er strikkedesigner, fiber- og tekstilkunstner. 
Han er optaget af at udforske grænserne for hvad 
tekstiler er og kan. Vithards passion er strik. Han 
var den ene halvdel af dommerduoen i Den Store 
Strikkedyst og er forfatteren til den innovative 
strikkebog, TEXPERIMENTURE.

Under Gadekunst festivalen vil Vithard arbejde på 
et stort strikket kunstværk på Odden. Værket er 
stedsspecifikt, åbent og inddragende, og forholder 
sig til naturen omkring det. Tirsdag, onsdag og 
torsdag vil Vithard arbejde på værket fra kl. 11.00 
til kl. 17.00 – og mellem kl. 13.00 og kl. 16.00 
kan man komme og være med i den kunstneriske 
skabelsesproces, hvor der blandt andet vil være 
mulighed for at prøve kræfter med teknikken 
armstrik. Deltagere er også velkomne til at 
medbringe en genstand som siger noget om deres 
forhold til naturen eller det at opholde sig i den. 
Genstandene vil blive vævet ind i værket. 

Kom og vær med!

NYT KUNSTNERISK OPLEVELSESRUM PÅ TVÆRGADE 
Lysbro Kunst og Studio Mockup i samarbejde om forbindelsen til Bindslevs Plads.

Med ambitionen om at aktivere gaderummets potentiale gennem kunstneriske 
eksperimenter, forbedrede opholdsmuligheder og spændende forbindelser i byen, har 
Lysbro Kunst og Studio Mockup samarbejdet om at give mere liv til den sydlige del af 
Tværgade. Med et nyt farverigt ”loftsrum” og et nyt bænkemiljø, bliver der i uge 24 
mulighed for at tage sig et hvil på solsiden mellem lindetræerne. 

PENDULMOBILE I THEODORAS HAVE V. JENS ERIK HOLM
Kunstneren Jens Erik holm har i samarbejde med Silkeborg Produktionshøjskole 
lavet det interaktive kunstværk ”Odins Høne” til muren i Theodoras have. Han siger 
om sit værk: ”Mit værk hedder ”Odins Høne”. Vi ved alle at Odin havde to ravne, som 
underrettede ham om verdens vrimmel. Hvis han havde haft en høne, så må den have 
set ud som den pendulmobile, jeg har fået lov til at hænge op i Theodoras Have.”

Kig forbi Theodoras have, og se den store høne. Den hænger der fra den 6. juni.

VITHARD, PRINCE OF KNITTING

FOTO: DORTE KYHL
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PORTE FÅR NYT LIV – FORSKELLIGE PORTE I BYBILLEDET UDSMYKKES I LØBET AF UGE 23 OG 24
Nygade 20 – 22 

Kom helt tæt på den kunstneriske proces, når kunstner og grafisk designer Phuc Van Dang fortolker Stålgårdens 
historie. Med Phucs unikke streg som redskab og beskuerens inputs og historier som inspiration, vil både fortid og 
nutid danne baggrund for den grafiske fortælling, som kommer til at pryde murværket i passagen mellem Nygade 
og Bios Gaard. Phuc arbejder i dagene tirsdag, torsdag og fredag. 

Alle er inviteret indenfor i portens midlertidige arbejdsrum. 

Nygade 26A. 

At være forbundet, tændt, slukket, trukket, koblet 
af – og på. At være elektrisk, tiltrækkende eller 
frastødende. Det er temaet når billedkunstneren 
Anne Risum skaber overraskende kunstneriske 
tilføjelser i porten i Nygade. 

Anne Risum, der er uddannet fra Freie 
Kunstschule Hamborg og Aarhus Kunstakademi, 
vil være til stede i dagene tirsdag til lørdag, hvor 
du frit kan følge hendes arbejde.  

Vestergade 29

Kridt, kul og blyant er sædvanligvis materialerne 
når kunstneren Nurith Lumer Klabbers udfolder 
sig kunstnerisk. I porten ved Vestergade 29 
arbejder hun i stor skala med tusch og maling. 

Inspirationen er de mennesker som går forbi på 
gaden og deres bevægelsesmønstre. 

Nurith maler og hænger sine værker op tirsdag 
den 11. juni og onsdag den 12. juni. 

Vestergade 9

Oplev det færdige resultat af det kunstneriske 
arbejde fra den københavnske streetart kunstner 
Jacoba Niepoort. I porten ved Vestergade 9 er der 
til Silkeborg Gadekunst Festival skabt et helt nyt 
æstetisk oplevelsesrum, som kan nydes af alle der 
færdes i passagen.  
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VÆGMALERI I MEJERIGÅRDEN V. RUDDI BREINHOLDT. 
Følg den kunstneriske skabelsesproces på tæt hold, når den lokale kunstner Ruddi Breinholdt skaber et gavlmaleri i 
Mejerigården i løbet af uge 24. Ruddi fandt sin interesse for graffiti kunsten i 1985. Siden da har både hans grafiske og 
kunstneriske arbejde båret præg af stærke farver, og en generel fascination af den teknik og de metoder som udspringer herfra. 

Ruddi arbejder på gavlmaleriet mellem kl. 14:00 og 20:00 under hele Silkeborg Gadekunst Festival. 

VINDHARPER V. JYTTE DUNCK PEDERSEN
Multikunstneren Jytte Dunck Pedersen har i samarbejde med Silkeborg plast skabt de farvestrålende vindharper, som du kan se 
og lytte til i træerne på skoletorvet.

HEMMELIGHEDER BYGGER BRO V. THE OVERHEARD OG AARHUS FESTUGE
Projektet Hemmeligheder bygger bro, er et projekt under Aarhus festuge. I hele maj måned var en telefonboks opstillet på torvet 
i Silkeborg. Fra denne boks har Silkeborgenserne indtalt deres inderste hemmeligheder, og det er der kommet seks klokkespils-
kompositioner ud af. 

Kompositionerne vil blive afspillet fra kirkeklokkerne i Silkeborg Kirke alle dage under festivalen klokken  
14.00, kl. 15.00 og kl. 16.00. Kom og lyt!

DAGBOGUDENDATOER VED UNGEKULTURHUSET V. ASGER T. LARSEN 
I en baghave i Sydbyen står Asger T. Larsens levende galleri som, under navnet “DagbogUdenDatoer”, har dannet rammen for 
mange samtaler, tanker og ikke mindst kunstværker. Han producerer tegninger, skulpturer og malerier. Baghavegalleriet bliver 
rekonstrueret i en midlertidig installation udenfor Ungekulturhuset på Bindslevs Plads. 

Som en slags levende værksted vil Asger og hans venner arbejde i huset under Silkeborg Gadekunst Festival. 

GRAFFITI-WORKSHOP V. BILLEDKUNSTNER ANDERS REVENTLOV 
Bindslevs Plads ved Ungekulturhuset, Amaliegade 1B. Kl. 13.00 til 17.00

Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 13:00 til 17:00 kan du være med, når billedkunstner Anders Reventlov, inviterer til åben graffiti-
workshop på Bindslevs Plads. Anders, der er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, har fra barnsben beskæftiget sig med 
graffitikunsten. Hans arbejde består ofte af fragmenter med et stærkt grafisk udtryk, og han er især optaget af kunstværket som 
en evig proces. 

Alle er velkommen til at deltage. 

ANDERS REVENTLOV

ASGER T. LARSEN



Tirsdag den 11. juni

OMVISNING I KJELLERUP SKULPTURPARK V. SØREN SCHAARUP OG OLE KYED
Mødested: Tinghuset, Torvet, Kjellerup kl. 15:00 

I samarbejde med Dansk Billedhuggersamfund, har Kjellerupegnens Kunstsamling skabt Skulpturby Kjellerup 2019. Her 
udstiller i alt 25 professionelle billedhuggere fra hele Danmark, 42 skulpturer. Tirsdag d. 11. juni kan du komme på rundvisning i 
skulpturparken, når Søren Schaarup fra Dansk Billedhuggersamfund og Ole Kyed fra Kjellerupegnens Kunstsamling, sætter både 
krop og kunst i bevægelse. 

KONGELIG SOMMERBALLET I KJELLERUP 
Krabbes Grønne Ring, kl. 19.00 til 20.30

Kongelig Sommerballet har siden 2016 trukket titusinder af danskere til de gratis balletforestillinger. I år når tåspidssko, tylskørt 
og trikot til Kjellerup. Sommerballettens storslåede balletoplevelse, der ellers normalt kun opleves på Gamle Scene i København, 
besøger nemlig Kjellerup under Silkeborg Gadekunst Festival. Ved den gamle campingplads på Krabbes Grønne Ring, kan 
publikum sætte sig til rette i græsset med deres fyldte picnickurve og nyde en unik og uforglemmelig kunstoplevelse i det fri. 
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Onsdag den 12. juni

VERDENSMÅL MED PHUC VAN DANG (WORKSHOP FOR SKOLER. TILMELDING NØDVENDIG)
Vestergade nr. 21. kl.10-15

Den Vietnamesiske kunstner Phuc Van Dang holder en tape-art workshop, hvor han sammen med en skoleklasse vil skabe et 
stort kunstværk i de tomme butikslokaler på Vestergade 21. Phuc Van Dang bor og arbejder i Horsens, men udstiller sin kunst i 
et væld af sammenhænge i ind- og udland. Han vil sammen med børnene arbejde ud fra FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig 
udvikling – særligt mål nr. 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund. 

STATUERNE TALER V. KUNSTNERGRUPPEN KUNST UD TIL FOLKET
Torvet ved Drewsen statuen kl. 08:30, 09:15, 10:30, 11:15, 13:00 og 14:00. 

Kunst ud til folket er en kunstnergruppe, der skaber sjov og folkelig kunstformidling. 
Formålet er at hive kunsten ned på jorden, så alle kan være med. Kunst ud til folket 
har nu opfundet en maskine som får statuerne til at tale! Onsdag den 12. juni kobler 
de maskinen til Drewsen statuen på Torvet, og pludselig kan du tale med statuen! 
Måske fortæller den røverhistorier fra gamle dage eller anekdoter om torvelivet 
gennem tiden. 

Kom og vær med!

VÆVESTATION – PRØV EN GOBELINVÆV  
V. VÆVER DORIS BUNDGAARD HANSEN
Torvet kl. 12.00 til 17.00

Kom og prøv kræfter med en opretstående gobelinvæv, når billedvæver Doris Bundgaard Hansen stiller sin væv op på torvet og 
tager imod alle nysgerrige forbipasserende. Du kan både få en smag på vævekunsten, være med til at væve et stort billedtæppe 
og lave din egen lille viklevævning, som du kan få med hjem. 

TEGNESTATION  
– TEGN DIN BY V. KUNSTNER NURITH LUMER KLABBERS
Torvet kl. 12.00 til 17.00

Iagttag bylivet og bliv inspireret til at tegne det du ser! Kunstneren Nurith Lumer Klabbers har mange års erfaring med 
blyantstegning, og til denne workshop øser hun ud af sin erfaring. Hun giver inspiration til hvordan man kan iagttage 
bevægelser og liv på gaden, og dernæst få det ned på papiret.

DEN TRANSCENDERENDE KUBE  
– V. BILLEDHUGGER KAREN BIRCH BUNTEN  
I SAMARBEJDE MED ELEVER OG LÆRERE FRA HØJMARKSSKOLEN
Kube-skulptur på motorvejslåget. Fernisering fra kl. 10.00 til 12.00

Karen siger om værket: ”En undersøgelse af hengemte, gamle bjælker. Hvilket rum kan de skabe? Hvad bliver det for en 
skulptur? Hvor fører den hen? Formen er konkret, kold, steril. Materialet varmt, imødekommende og transcendent”.

Materialet: 20x20 cm bjælker fra nedbrydning af Silkeborg Avis’ bygning  
i Vestergade ca. 2005.

DREWSEN

DORIS BUNDGAARD HANSEN

PHUC VAN DANG



Torsdag den 13. juni

BYVANDRING: BYEN, KUNSTEN OG OS
Start ved Drewsen statuen Kl. 11.00. Vandringen tager 1-1 ½ time. 

Byvandring i Silkeborg med museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen med fokus på byens huse, kunsten i det offentlige rum og 
vi nutidsmenneskers liv hermed.

LINJE S OG 100 JORN EKSPERIMENTER.  
Dobbeltdækkerbussen Linje S på Bindslevs plads, kl. 12.00 til 14.00

Med udgangspunkt i Museum Jorns udgivelse ”100 Jorn-eksperimenter vi kan lave ved køkkenbordet” laves der aktiviteter og 
sjove eksperimenter sammen med en af museets dygtige kunstformidlere. Med Jorns inspirerende metoder kommer både 
fingre, tæer, glaskugler, en cykel og en kartoffel i brug. Men først og fremmest aktiveres fantasien. Alle er velkomne!

TEGNESTATION – TEGN DIN BY V. KUNSTNER NURITH LUMER KLABBERS
Torvet kl. 12.00 til 17.00

Iagttag bylivet og bliv inspireret til at tegne det du ser! Kunstneren Nurith Lumer Klabbers har mange års erfaring med 
blyantstegning, og til denne workshop øser hun ud af sin erfaring. 

Hun giver inspiration til hvordan man kan iagttage bevægelser og liv, og dernæst få det ned på papiret.  
Drop forbi og bliv inspireret!

VÆVESTATION – PRØV EN GOBELINVÆV V. VÆVER DORIS BUNDGAARD HANSEN
Torvet kl. 12.00 til 17.00

Kom og prøv kræfter med en opretstående gobelinvæv, når billedvæver Doris Bundgaard Hansen stiller sin væv op på torvet og 
tager imod alle nysgerrige forbipasserende. Du kan både få en smag på vævekunsten, være med til at væve et stort billedtæppe 
og lave din egen lille viklevævning, som du kan få med hjem. 

HØJTLÆSNING:  
DEN SULTNE LØVE V. SKUESPILLER OG HISTORIEFORTÆLLER TOMMY NIELSEN
Dobbeltdækkerbussen på Bindslevs Plads, kl. 14.00 til 15.00.

Asger Jorn står bag historien ”Troels Jorns bog om den sultne løve, den glade elefant, den lille mus og Jens Pismyre”, der er 
skrevet til hans søn Troels tilbage i omkring 1949, og som blev fundet på et loft i 60érne og senere hen udgivet. Denne dag kan 
du opleve skuespiller og historiefortæller Tommy Nielsen fra Teatret Magistraten, læse højt fra bogen. 

WORKSHOPS FOR BØRN OG DERES FAMILIER
Theodoras Have. Fra kl. 15:00 til 17:00. 

Kig forbi Theodoras Have, hvor du kan deltage i den kreative leg. Her kan du blandt andet tegne og male dit helt eget kunstværk 
på en sten, bygge mini-universer eller lave kridtmønstre på havens belægning. Kyndig vejledning vil være til stede.   

SILKEBORG KULTURRÅD INVITERER TIL DEBAT: KUNST I DET OFFENTLIGE RUM – DEN LOKALE IDENTITET
Dobbeltdækkerbussen på Bindslevs plads. Kl. 16:00

Kom og vær med når Silkeborg kulturråd sætter gang i debatten om den offentlige kunst i Silkeborg. Paneldeltagere TBA. 

TALK: STREET ART DER ÆNDRER VERDEN  
V. CHRISTIAN KORTEGAARD MADSEN, MUSEUMSINSPEKTØR PÅ MUSEUM JORN.
Ungekulturhuset 1B, Amaliegade 1B. Kl. 19.00

Denne aften ser vi på street art (som f.eks. graffiti), der kritiserer samfundet og dem der har magten. Sammen vil vi diskutere, 
om kunst kan ændre verden og i så fald hvordan? Derudover vil vi også snakke om, hvad vi selv kan gøre for at hjælpe kunsten 
på vej. Undervejs kan du selv prøve kræfter med stencils, og inden talk’en er du velkommen til at tage del i Ungekulturhusets 
fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding er ikke nødvendig – vi spiser den mad der er. 

KUNSTSHOW: LE FOULARD V. LUCY HOPKINS 
Dobbeltdækkerbussen på Bindslevs plads kl. 19.30 til 20.30

Lucy Hopkins anmelderroste og prisbelønnede forestilling Le Foulard, kan torsdag aften opleves i den opstillede bus på 
Bindslevs Plads. Lucy Hopkins er uddannet kunsthistoriker og mimer, med erfaring som studerende under Philippe Gaulier. I Le 
Foulard bliver der behov for alle erfaringerne, når Lucy præsenterer et medley af forskellige karakterer. Dette mine damer og 
herrer, er et kunstshow, lavet med kærlighed af en idiot. 

COMEDY: BOB SLAYER 
Dobbeltdækkerbussen på Bindslevs Plads kl. 21.00

Kom i dobbeltdækkerbussen på Bindslevs Plads,  
hvor Silkeborgs nye undergrundsteater, Magistraten,  
præsenterer den prisvindende britiske stand-up  
komiker Bob Slayer. 

BOB SLAYER



FOTO: HELLE EJSKJÆR

Fredag den 14. juni

MUSIK, IS OG FOTOUDSTILLING VED EJSKJÆR FOTOGRAFI: MIN VEJ TIL SILKEBORG 
Fernisering på Norups Plads. Kl. 16:00 – 18:00

Med jubilæumsudstillingen på Norups Plads, skildrer Ejskjær fotografi de mange nationaliteter, der af hver deres årsag, er endt 
i Silkeborg. Udstillingen viser sider af kærlighed og krig, vi ikke altid får øje på. Fortællinger fra hjertet og smukke portrætter er 
i fokus, og giver stof til eftertanke og dialog. Under ferniseringen af udstillingen kan du møde en lang række af ansigterne bag 
de smukke portrætter. Den lokale singer-songwriter Robert Thompson underholder, mens Voel Ismejeri står klar med en lille 
forfriskning. 

KLOKKEKONCERT FRA SILKEBORG KIRKE V. KLOKKENIST KARIN VILLER
Silkeborg Kirke. Kl. 16.00. 

Karin Viller, klokkenist i Silkeborg Kirke, spiller forårsmusik på klokkespillet i Silkeborg Kirke. Slå dig ned på torvet eller foran 
kirken, og lyt til en halv times klokkekoncert. Efter koncerten er der tårntur, hvor det er muligt at se hvordan tårnet og 
klokkespillet fungerer. 

MARKERING AF SILKEBORG GADEKUNST FESTIVAL
Teater Magistraten, Østergade 7, baggården. Kl. 14:30 – 15:30

Umiddelbart før paneldebat og fredagsbar, byder Kultur- Fritids og Idrætsudvalget på bobler og pindemadder i anledning af 
Silkeborg Gadekunst festival. Kultur- Fritids og Idrætsudvalgsformand Johan Brødsgaard holder markeringstalen. 

PANELDEBAT OG FREDAGSBAR: KUNST I DET OFFENTLIGE RUM
Teater Magistraten, Østergade 7, baggården. Kl. 15:30 – 17:30. 

Nye dynamiske kunstformer har overtaget statuens plads som monument i det offentlige rum. Sæt dig til rette med et glas vin i 
Magistratens bløde sofaer, og hør hvordan kunstnerne arbejder målrettet til byens rum.

Paneldeltagere: 

Elle-Mie Ejdrup, kunstner. Arbejder med lyskunst i stor skala.

Birgitte Ejdrup Kristensen, kunstner. Arbejder med borgerinddragende monumenter.

Tanja Nellemann, kunstner. Arbejder med offentlig kunst og involverende udsmykning. 

Line Sandvad Mengers, kunstner og kurator. Arbejder med involverende praksis i offentlige og semi-offentlige rum.

FOREDRAG: DEN OFFENTLIGE KUNST I SILKEBORG (VERSION 1)
Pladeshoppens Kaffebar, Vestergade 14. kl. 19.30

Kom til et festligt foredrag med Jacob Haugen Sørensen og Frode Steinicke. De to Silkeborg-kunstnere guider publikum igennem 
den offentlige kunsts historie i Silkeborg. Det sker med deres egne blik på sagerne – hvilket både indebærer sladder, intriger og 
løgnehistorier. Det bliver ikke kedeligt! Aftenen er modereret af Andreas Führer fra Institut Funder bakke.



FOTO: DORTE ABRAHAMSEN

Lørdag den 15. juni

SILKEBORG BIBLIOTEK PRÆSENTERER METAMORFOSE 
Børneteater på Bindslevs Plads kl. 10.30 til 11.15

Metamorfose er en dejlig musikalsk eventyrrejse, som udspiller sig nede i græsset mellem alle 
de smådyr, der kribler under vores fødder. 

Forvandlingsprocessen fra æg til larve, puppe og voksen, eller fra barn til voksen, folder sig ud i 
forestillingen for de 3-7 årige og deres voksne. 

I dynamikken mellem musikkens lyde, rytmer og melodier, og naturens utrolige fantasifulde 
skabninger, opstår en fortælling om livets forvandlinger og naturens mangfoldighed. 

En fortælling, der på poetisk vis, vækker nysgerrighed og respekt for klodens utallige væsner.  

BYVANDRING: BYEN, KUNSTEN OG OS
Start ved Drewsen statuen Kl. 11.00. Vandringen tager 1-1 ½ time. 

Byvandring i Silkeborg med museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen med fokus på byens huse, 
kunsten i det offentlige rum og vi nutidsmenneskers liv hermed.

FOREDRAG: DEN OFFENTLIGE KUNST I SILKEBORG (VERSION 2)
Pladeshoppens Kaffebar, Vestergade 14. Kl. 19.30

Endnu en spændende aften om den offentlige kunst. Denne gang er det kurator Line Sandvad 
Mengers og TBA der taler om den offentlige kunst aktuelt og i fremtiden – hvordan ser den 
offentlige kunst ud nu og hvor er den på vej hen? 



SILKEBORG KOMMUNE VIL  
GERNE SIGE TAK  

til alle samarbejdspartnere i Silkeborg Gadekunst Festival!  
Tusind tak for indsatsen til kunstnere, borgere,  

institutioner, foreninger og virksomheder.
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