INBJUDAN till Konstmappens medlemmar
ForrerydLadan bjuder härmed in Konstmappens medlemmar att höra av Er om Ni vill medverka i
2019 års programverksamhet. Planeringen har just börjat och förutom utställningar inne i ladan
kommer vi att bygga upp en SKULPTURPARK runt ladan, och i augusti blir det en ljusfestival.
ForrerydLadan, vars ägare Göran Pettersson också är medlem i Konstmappen, ligger i västra Älmhult
5 km från Traryd, invid väg 120. Verksamheten startade sommaren 2018 och har haft utställningar,
musik, dans, performance, målarkurser och kreativa workshops
ForrerydLadan ska vara ett besöksmål för Älmhultsbor, smålänningar, svenskar och europeer!
Här samsas i ett helt nytt kulturkoncept, upplevelser i en naturskön och avstressande bara-varamiljö, med programverksamhet inom konst, teater, musik, dans, litteratur och kurser. Här kan man
njuta tystnaden i den nya skulpturparken som invigs i juni 2019, gungvila i hängmattor och under ett
tak av höga lövträds bladverk låna en filt och fika nygräddade våfflor. Styrkt av detta finns möjlighet
till delaktighet, för barn såväl som för vuxna, att själva medverka i olika kreativa aktiviteter, på olika
ställen i och runt ladan.
Skulpturpark
Parken bakom och på sidan av ForrerydLadan rymmer stora möjligheter att göra skulpturala
installationer. Skulpturer kan både utformas som fasta och vara flyttbara, men bör kunna stå kvar
under delar av, hela sommaren, eller årsvis. Skulpturer kan göras i olika enstaka, eller blandmaterial.
Parkens egna träd och stenar finns att tillgå, men också bearbeta, för att utforma skulpturer i någon
form av s.k. Landart. Skulpturer och installationer kan med fördel utformas så att de går att bruka, i
lek för barn och vuxna
Ljusfestival
ForrerydLadans ljusfestival, tänkt att genomföras i aug 2019, är en fortsättning på ett väl inarbetat
koncept på Yttre Vång under ett sekel. Grundarna, Arne Persson med familj, har gett ForrerydLadan
möjlighet att ta över och utveckla konceptet i Forreryd.
Ljusinstallationer kan vara både lysande, och sådana som belyses med annan ljuskälla. Det finns inga
hinder att kombinera olika konstarter och i installationerna involvera ljud, dramainslag och mixed
media. Skulpturer ingående i den kontinuerliga skulpturparken kan kompletteras med ljussättning så
att de också passar att beses under mörker.
Inga begränsningar finns i nuläget, vare sig för skulpturparken eller ljusfestivalen, utan ideer som
respektive konstnär har, välkomnas för vidare samtal. Vi ser fram mot samarbeten med enskilda
konstnärer, yrkesverksamma såväl som amatörer. Spännande möjligheter skulle också kunna uppstå
genom samarbeten mellan flera konstnärer

VÄLKOMNA att höra av er till Göran Pettersson, 0761 632900 eller goran.tenor@gmail.com för mer
info eller för att anmäla intresse. www.forrerydladan.weebly.com

