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tine samler
på gode
historier
til sit kunstprojekt

Få dit arrangement
på det sker-listen
faaborg@faa.dk
midtfyn@faa.dk

Det
sker
I DAG
Kulturelt
10.30-15.30: Ringe Museum.
19-20.30: Filosofisk kirkegårdsvandring i Horne. Mødested: Graverhuset, Horne
Kirkegård.

i sin guld- og diamantbelagte traktor
kører performancekunstneren tine
Louise Kortermand fyn tynd og
indsamler historier fra mennesker.
igennem et år kommer traktoren vidt
omkring på fyn, og i de kommende
uger går det løs i faaborg-Midtfyn.
nanna lørup Buch

nalbu@jfmedier.dk

Faaborg-MiDtFyn: Igennem
et år kører Tine Louise Kortermand fra Nordic Performance Art rundt i de fynske
landsbyer med en guld- og
diamantbelagt traktor - et
mobilt kunstværk. Traktoren er samtidig en lydinstallation og har en lille anhænger påmonteret med et
hjem-kunst-skab. Forinden
har Tine Louise Kortermand
lavet aftaler med folk spredt
ude i lokalområderne om at
komme forbi deres forsamlingshus/hjem/gård - også i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Hvert enkelt hjem inviterer 20-25 venner/familie til en hjem-kunst-skabsdag. Kortermand (Tine Louise Kortermand, red.) åbner
horisonten op for det nye
publikum og på baggrund af
hendes introducerende fortælling og mini musikperformance opfordrer hun os
til at lade sig inspirere og bidrage med egne fortællinger
fra eget lokalområde og eget
liv. Målet er at nå så bredt ud
som muligt, socialt og kulturelt, lyder det i en pressemeddelelse.
Tine Louise Kortermand
lytter til historierne og samler dem ind. Efter workshoppen tager Kortermand hjem

og skaber et soundscape lydværk med udgangspunkt i de
historier, folk har fortalt. Næste gang hun kører ud i det
fynske, er det nye lydværk
også med i højtalerne.
- Som når cirkus kommer
til byen, spredes fortællingen
igennem traktorens højtalere - bearbejdet, skåret skarpt
til, så det fremstår endnu
mere underfundigt, skævt
og skørt. TRAKTOR er ikke
kun faldballade guld og glimmer, men også historien om
at værdsætte forskellighed
og bruge forskelligheden til
at skabe positiv udvikling i
et samfund, står der i pressemeddelelsen.
Lørdag 10. august klokken
9.30-12 er der i samarbejde
med Liv i stationen workshop på Stationen i Ringe.
Fredag 16. august klokken
16-18 er der workshop i samarbejde med Byens rum ved
Rudme Friskole.
Søndag 22. september
klokken 11-14 er der guldtraktor og høstfest på Polymeren i Årslev.
Det endelige værk, TRAKTOR, udfoldes som en musikdramatisk, fysisk og visuel fortælling på Polymeren
i juni 2020 - skabt på baggrund af de historier, som
TRAKTOR har gravet op af
den fynske muld.

AKtivt
10: Travetur på Hjertestien
”Nautilen”, Start v. Anes Høj,
Tarup/Årslev, arr. Hjerteforeningen.
10-11.30: ”Gå dig glad”, start
v. Frivilligcentret, Ringe, arr.
Frivilligcentret m.fl.
18-19.00: Motionsbingo, Diernæs Forsamlingshus.
19-21: Sommerbordtennis for
voksne, Midtfyns Fritidscenter Hal 2, arr. Bordtennisklubben HEP i Ringe i samarb. med
FBTU(Fyns bordtennis union).

Film
ringe Bio.
15: Kaptajn Bimse.
19.30: Rocketman.
Korinth Kino:
19.30: De Frivillige.
Helios, Faaborg:
19.30: Spiderman: Far from
Home.
19.30: Smagen af Toscana.

diverse

lørdag 10. august klokken
9.30-12 holder tine louise
Kortermand i samarbejde med
liv i stationen workshop på
stationen i ringe. Foto: rico
Feldfoss

14: Sang-eftermiddag, Tingager Plejehjem, Ringe.
19: Bankospil, Krarup Forsamlingshus.
19-20.30: Filosofisk kirkegårdsvandring i Horne. Mødested: Graverhuset, Horne
Kirkegård.
19.15: Spillegilde, Nr. Søby
Forsamlingshus.
21: Vægtertur fra Klokketårnet, Faaborg.

I MORGEN
Kulturelt

det endelige værk,
trAKtOr udfoldes som en
musikdramatisk, fysisk og
visuel fortælling på Polymeren
i juni 2020. Foto: rico Feldfoss

10.30-15.30: Ringe Museum.

AKtivt
10: Gåtur omkring Ringe sø,
mødested Det gamle Posthus, Fælleshuset, Ringe, arr.
Ældre Sagen Midtfyn.
18.30-20.30: Spil petanque,
Midtfyns Fritidscenter, arr.
Midtfyns Petanqueklub.

Korsæsonen indledes i Ringe Kirke
ringe: Kan man lide at synge
- og gerne sammen med andre - så står Ringe Kirke klar
med flere kortilbud her ved
indgangen til den nye korsæson. Går man i 1.–3. klasse, så
er der Spirekor om tirsdagen
kl. 16–16.45. Her indgår bevægelse og rytmelege og delta-

gerne lærer at bruge stemmen rigtigt på en sjov måde.
For dem i 4.–10. klasse er der
Juniorkor om mandagen kl.
16–17. Her tilbydes også seks
gange solosangsundervisning ved Lise Bech Bendix.
Juniorkoret er desuden udvalgt til at være praktikkor

på en korlederuddannelse i
Odense, hvor koret skal arbejde dels med korchef ved
DR Susanne Wendt og de
korledere, der er under uddannelse.
For de børn, der er fyldt 12
år i efteråret 2020 er der mulighed for at komme med på

korrejse til London og forberedelserne hertil begynder
lige først i det nye år. Ringe
kirkes Pigekor har få ledige
pladser, som kan opnås efter
en optagelsesprøve. Øvedag
er mandag kl. 17.30–19. Her
får sangerne længerevarende solosangsundervisning og

løn for at synge til gudstjenester. Alle tre kor er talentkor i
Den fynske Sangskole.
Er du en dreng, der elsker
at synge, så kig indenfor hos
Midtfyns Drengekor. De øver
om onsdagen kl. 16–17 på
Musikskolen. /exp

Film
ringe Bio:
15: Kaptajn Bimse.
19.30: Rocketman.
Helios, Faaborg:
19.30: Spiderman: Far from
Home.

