D. 9. Juni 2007 kl. 13-16.30
Østergade 29, Struer (tidligere Danske Bank)
Struer Tracks inviterer til dialog om lyden i byen, og om hvordan man i fremtiden kan skabe rum
for fælles oplevelser med lyd som omdrejningspunkt.
Med den strategiske satsning på lyd og indvielsen af en ny festival for lydkunst er Struer i en
unik position til at danne erfaringer, som andre byer vil kunne drage nytte af. Spørgsmålet er,
hvordan satsningen på lyd kan give sig udtryk i former, der understøtter udviklingen af lokal
kultur og identitet?
Der vil være oplæg fra kunstnere, arkitekter, planlæggere og beslutningstagere med det for øje
at udvikle ideer og visioner for lydens by og for lyden i byen. Oplægsholderne vil tage
udgangspunkt i konkrete projekter med relation til Struer Tracks og skitsere perspektiver derfra
samt forholde sig til følgende spørgsmål:
•
•
•

Hvilke potentialer har en by som Struer som ramme for kunstneriske og kulturelle
projekter?
Hvordan kan byplanlægning og turismesatsninger tænke lyd som et integreret og
meningsfuldt element i projekter fra udvikling til realisering?
Hvordan der kan skabes solide rammer for satsninger på kunstnerisk kvalitet i Lydens
by?

Ud over oplæggene vil der være visionsarbejde i mindre grupper samt efterfølgende
præsentationer. Visionsværkstedet munder ud i en mindre rapport indeholdende et idekatalog.
OPLÆGSHOLDERE
Rune Søchting (kurator Struer Tracks), Signe Lidén (kunstner, Lydtorvet) Liselott
Stenfeldt (arkitekt, Interactive Spaces LAB ved Alexandra Instituttet), Claus Falk Petersen
og Lotte Juul (Struer Kommune), Hans Sydow (lydkunstner og komponist) og Karen Rais
Nordentoft (Produktionsleder AudioMove, Teater Katapult).
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Tilm elding er nødvendig - senest onsdag d. 7. juni til info@ struertracks.dk
Efter seminaret er der mulighed for at opleve lydværket Den Usynlige By af Jacob Kirkegaard
og Peter Albrechtsen kl. 17.00 i Apollon Struer. Kunstnerne introducerer værket og deltager
bagefter i en dialog med publikum og festivalleder Jacob Kreutzfeldt.

