
Indbydelse til NOMAD-workshop
Nu skal vi i gang med NOMAD. Derfor vil vi i god tid informere om, at 
workshoppen afholdes fredag d. 9. januar 2015 fra kl. 17 – 22 og lørdag d. 
10. kl. 10 – 22.

Workshoppen vil naturligvis bestå af en række øvelser og samtaler, der skal kickstarte 
projektet, samt relevante og inspirerende oplæg og kunstneriske indslag.

Inden bestyrelsen lægger sved og tårer i forberedelsen, vil vi dog gerne sikre os, at der er 
energi i ProKK’s 2017-projekt. Vi har flere midler mellem hænderne end nogensinde før, men 
hvor mange ProKK’ere kommer reelt til at deltage, og kan vi leve op til vores ansøgning og 
projektbeskrivelse?

På sidste medlemsmøde gjorde bestyrelsen det klart, at vi ikke alene kan overkomme alle 
funktionerne forbundet med projektet (læs venligst seneste mødereferat). Vi vil gerne på 
workshoppen finde frem til en organisering, der fordeler arbejdet ud på flere hænder. Samtidig
vil vi – gennem antallet af tilmeldinger til workshoppen – tage temperaturen på ProKK, inden 
vi går i lag med omfattende forberedelser.

Da NOMAD ikke er tilknyttet et bestemt sted, bliver der nok tale om, at folk grupperer sig 
omkring de enkelte projekters rammer – autonome grupper (evt. med 
undergrupper/enkeltindivider) der forholder sig til en fælles overskrift og kuratorens linie.
Vi skal bruge workshoppen til at starte den proces.
Og finde en organisationsform så det overordnede arbejde med ansøgninger, koordinering, 
pr, formidling m.m. ikke hænger udelukkende på bestyrelsen.

Programmet er endnu ikke lavet, men følgende ligger fast:
Fredag
kl. 17 start
aftensmad
kl. 22 slut
Lørdag
kl. 10 start
kl 12.30 frokost
kaffe
kl. 19.30 – 22 festmiddag
kl. ? slut

NOMAD (fra projektbeskrivelsen):
En TANKEVÆKKENDE billedkunstnerisk undersøgelse af den moderne rastløshed, som er 
et af de mest udfordrende livsvilkår knyttet til især det urbane liv i senmoderniteten.
NOMAD vil undersøge denne uro og gennem udstillingen bidrage med tankevækkende 
værker, der taler direkte til og med et andet af modernitetens fænomener: det selvrefleksive 
individ.
Udstillingen vil fortrinsvist foregå på utraditionelle steder som lufthavne, hotelværelser, 
campingpladser, togstationer, busser og taxaer.



Man er meget velkommen til at byde ind med ideer til:

> Indslag/oplægsholdere
> Kurator
> Steder hvor vi kan udstille

Tilmeldingsfrist: Senest søndag d. 23. november.
Send en mail til ulrik_@hotmail.comhvor du også fortæller om særlige kostpræferencer.
Du er velkommen til at tilkendegive, at du vil deltage i NOMAD, selv om du ikke kan deltage 
på workshoppen.
Endelig vil det være velkomment også at skrive kort, hvis du ikke deltager overhovedet. På 
den måde kan vi nemlig se, om vores mail når ud til alle medlemmer. (tjek også gerne, om din
ProKK-kammerat modtager mail).

De bedste hilsner
Bestyrelsen – Jane, Sanne, Bodil, Jan, Ulrik, Birgitte
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