DIY WORKSHOP

04.07. —
30.09.21

UDSTILLINGER

BY NATUR
TALER UD
LOUNGE
PRØV SELV

SOMMERPROGRAM

GRATIS
ADGANG

VI INVITERER FOR FØRSTE
GANG PUBLIKUM IND TIL
ET AKTIVITETSSPÆKKET
SOMMERPROGRAM I
PERIODEN 04.07. – 30.09.

Ud over udstillinger på 1. og
2. sal i Det Gamle Rådhus
åbner vi nu op for stueetagen
med en række nye aktiviteter:
Her kan du skabe værker i vores gør-det-selv kunstområde,
du kan høre kunstnere fortælle, du kan deltage i spændende workshops og slappe af i
vores nye loungeområde.
Gratis adgang.

ÅBNINGSTIDER
Man–fre. 11.00 – 17.00
Lør.
11.00 – 13.00
Søn.
13.00–16.00

DET NY KASTET
Det Gamle Rådhus
Store Torv
7700 Thisted

www.detnykastet.dk
www.instagram.com/detnykastet
www.facebook.com/detnykastet
www.thy360.dk/dnk
#DNKsommer #DNKkunst #detnykastet

DRØM DIN BY
04.07. — 29.07.
DIY workshoppen i vores lounge inviterer publikum ind i en kreativ tænkeboks omkring byerne
vi lever i, arbejder i, går i skole i og dagligt anvender på mange forskellige måder. Hvordan ser
din drømmeby ud? Hvad kan man opleve, gøre,
bruge eller nyde i din by? Kom og vær med til at
bygge på visionen om fremtidens bedste by!
MENNESKET OG NATUREN
30.07. — 30.08.
Collagekunstneren Klara Espersen (La Regina
Collagista) har skabt en inspirerende gør-detselv collageworkshop specielt til Det Ny Kastet.
Her kan du klippe dine egne unikke collager ved
hjælp af billed- og naturmaterialer, som kredser
omkring temaet Mennesket og Naturen. Samtidig kan du hente inspiration fra kunstnerens
egne værker, som udstilles i vores lounge.
SAMPLING
31.08. — 30.09.
Sampling, remix og mashup hører ikke kun til
på DJ-scenen, men i høj grad også i samtidskunsten. Sampling er at kombinere forskellige
billedudtryk, som sammen skaber ny betydning.
I denne gør-det-selv workshop kan du enten
arbejde med på et stort samplingværk, som bygges op af publikum over tid, eller du kan lave dit
eget lille værk og tage det med hjem.

LOUNGE

SLOW WORKS — BERØRTE BLÅ VINGER
04.07. — 29.07.
Kunstner- og designduoen Slow Works er
optaget af naturens balance. Med udstillingens
installation vil de gøre os opmærksomme på,
hvor let vi påvirker naturen omkring os. Vi er
en del af naturen. Den er en del af os. Ønsket
er at formidle et naturvidenskabeligt emne i
et kunstfagligt udtryk med udgangspunkt i
Nationalpark Thys unikke og ikoniske art, sommerfuglen Ensianblåfugl.

FIGURATIVE SAMPLERS
13.08. — 12.09.
International gruppeudstilling med fokus på figurativ samtidskunst og nye måder at gengive
virkeligheden på i de sociale mediers tidsalder.

CHRISTIAN SCHMIDT-RASMUSSEN
02.07. — 01.08.
Maleren Christian Schmidt-Rasmussen udstiller værker på DNK. I øjeblikket arbejder han på
en stor udsmykning til Metrostationen Mozarts
Plads i København.  

ANNE BEVAN VIDEORUM
23.08. — 05.09.
Anne Bevan er en skotsk kunstner, som bor og
arbejder på Orkneyøerne. Hun lader sig inspirere af de kraftige natur- og vejrfænomener,
der omgiver Orkney og viser en video, der er
baseret på bølgebevægelser, flod og ebbe.

KURT TEGTMEIER
04.07. — 29.07.
Kurt Tegtmeier er billedhugger og bosiddende i
Thy. Han udstiller skulptur og grafik, hvor kroppen er et centralt element i spændingsfeltet
mellem det abstrakte og figurative.
KEIJI SHINOHARA
31.07. — 29.08.
Keiji Shinohara er en japansk grafiker fra Osaka, som i dag er bosat i USA. På udstillingen
kan man opleve hans naturbilleder, der er trykt
på håndlavet papir med den gamle traditionelle
træsnits-trykform ukio-e. Værkerne kombinerer
japansk æstetik med vestlig modernisme.
MAJA INGERSLEV
31.07. — 29.08.
Maja Ingerslev kombinerer forskellige kunstneriske medier i sine fotos. Hendes fotografier af
papirklip, der går i forbindelse med naturscenarier, skaber en fornemmelse af det uvirkelige
og poetiske i det virkelige.

KANT FESTIVAL 2021
18.09. — 03.10.
Festivaludstilling (for foto, kunst og natur).
Danmarks største og mangfoldige fejring af
fotografiet og naturen.

HANNE SKJOLD KNUDSEN & NYNNE HOE
01.09. — 30.09
Hanne Skjold Knudsen og Nynne Hoe er
afgængere fra Århus Kunstakademi 2021. På
udstillingen kan man opleve deres rumlige installationer i ler, jord og andre naturmaterialer.
Hanne Skjold Knudsen sætter modigt fokus på
døden og Nynne Hoe arbejder med leret som
skulpturelt farvepulver.      
ERLAND KNUDSSØN MADSEN
01.09. — 30.09.
Maler og billedhugger Erland Knudssøn
Madsen udstiller skulpturgruppen “HJEM”,
som bringer fokus hen på det hjemlige og
den zone, som vi har været forvist til under
Covid-19 pandemien.

KAN MAN GODT BARE HÆNGE UD,
HYGGE SIG OG FÅ EN PAUSE FRA DAGENS
GØREMÅL PÅ EN KUNSTUDSTILLING?
På Det Ny Kastet kan man godt!
Vi indretter en sommerlounge med kunstværker af bl.a. Thomas Wolsing, Pia Skogberg,
Frodo Mikkelsen og Klara Espersen samt
møbler af I.M.Board.
Støttet af Thisted Kommune. Programmet er kurateret af DNK og Sted-Sans.
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TALKS, FERNISERINGER, WORKSHOPS & OMVISNINGER

FERNISERING PÅ SOMMERPROGRAMMET
OG UDSTILLENDE KUNSTNERE I DNK
STUEETAGEN
04.07. Kl. 15.00 — 17.00
Kom til fernisering og nyd et glas vin, mens
du får præsenteret sommerprogrammet og
åbningen af vores udstillinger med Slow Works
og Kurt Tegtmeier, samt sommerlounge med
værker af bl.a. Thomas Wolsing, Pia Skogberg,
Frodo Mikkelsen og Klara Espersen.

SKRIVEWORKSHOP MED
TRINE RYTTER ANDERSEN,
BREV TIL ET ANDET LEVENDE VÆSEN
14.07. Kl. 14.00 — 17.00
Trine Rytter Andersen inviterer dig til at deltage i
en art-writing workshop. Her vil du få forskellige
værktøjer og inspiration til at skrive et brev til et
dyr eller en plante som inspirerer, bevæger eller
frustrerer dig. Der vil være lejlighed til at læse
højt for hinanden og dele indsigter undervejs.

ARTIST TALK MED
CHRISTIAN SCHMIDT-RASMUSSEN
06.07. Kl. 15.00 — 16.00
I forbindelse med maleren Christian SchmidtRasmussens sommerudstilling på DNK fortæller
kunstneren om sit billedunivers og den store
metrostationudsmykning, som han i øjeblikket
arbejder på til Mozarts Plads i København.

OMVISNING MED SIGNE HØJMARK
16.07. Kl. 15.00 — 16.00
Tag en tur rundt gennem udstillingerne og hør
kurator Signe Højmark fortælle om bl.a. Christian Schmidt-Rasmussen, Slow Works og Kurt
Tegtmeier, samt intro til gør-det-selv workshop.

INDIGO WORKSHOP MED SLOW WORKS
07.07. Kl. 10.00 — 13.00
På denne workshop får du indblik i indigoens
magiske farveunivers. Du lærer at lave shibori-mønstre og vikle-teknikker, så du ender med
at ha’ dit helt eget personlige indigomønster til
din wallhanger. Workshoppen koster kr 450,- og
er inkl. stofprøver, 1 stk wallhanger med træophæng og 3 stk Slow Works Statement Badges.
Antal pladser er begrænset til 5 stk.
Tilmelding på www.slowworks.dk/workshop
ARTIST TALK MED CLAUS EINER OG
SIF HEDEGAARD, KUNSTPIONERERNE
10.07. Kl. 15.30 — 16.30.  
Kunstpionererne går i samarbejde med performancekunstnerne Claus Ejner og Sif Hedegaard,
i et projekt der går tæt på Coronanedlukningen
og inviterer til dialog om de potentielle negative
effekter nedlukningen har haft på den mentale
og sociale folkesundhed. Vi serverer kaffe og
kage på DNK.
KUNSTPIONERENES CAMPINGVOGN
PÅ STORE TORV, THISTED
09.07. — 11.07.
DNK samarbejder med Kunstudstillingen: (Aldrig) Alene i Thy, Claus Ejner - KulturRummet
Tingstrupvej 13 og Sif Hedegård - Storegade 15,
gågaden i Thisted. Kurateret af: Søren Lau Rasmussen og Jeppe Fjeldgaard.

ARTIST TALK MED LISE SEIER PETERSEN,
TIDEN, PROCESSEN OG DET IMMATERIELLE
20.07. Kl. 17.00 — 18.00
I sin artist talk binder kunstneren sine værker
fra de senere år sammen i en fortælling om tidsbegrebet, forgængeligheden og materialernes
egne processer.
SLOW WORKS TALK »BERØRTE BLÅ
VINGER« OM SOMMERFUGLE OG AT
ARBEJDE MELLEM KUNST OG VIDENSKAB
21.07. Kl. 15.00 — 16.00
Sammen med naturfortælleren Philip Hahn-Petersen taler design-og kunstnerduoen Slow
Works om tankerne bag skabelsen af udstillingen
”Berørte blå vinger”. Ønsket er at formidle et naturvidenskabeligt emne i et kunstfagligt udtryk
med udgangspunkt i Nationalpark Thys unikke
og ikoniske art, sommerfuglen Ensianblåfugl.
OMVISNING I BINDESBØLLS ”DET GAMLE
RÅDHUS” OG DNKS UDSTILLINGER
29.07. & 30.07. Kl. 14.00 — 15.00
Tag på omvisning gennem det fredede gamle
Bindesbøll rådhus og hør kunsthistoriker Anne
Mette Laursen fortælle om arkitekturen og de
tre etagers kunst- og installationsudstillinger,
med emner fra metro-udsmykning i København
og til Thy Nationalparks sjældne Ensianblåfugl.

KLIPPE WORKSHOP MED KLARA ESPERSEN
04.08. Kl. 16.00 — 18.00
Vi vil arbejde med gamle fotografier, botaniske
billeder og naturmaterialer som pressede
blomster og blade. Kunstneren viser undervejs
forskellige teknikker og hvordan man kan sy
billeder og naturmaterialer sammen på enkle,
smukke måder.
FERNISERING OG ARTIST TALK MED
MAJA INGERSLEV
05.08. Kl. 16.00 — 18.00
Kom og hør kunstneren Maja Ingerslev fortælle
om sin helt særlige måde at kombinere papirklip, foto og natur på. Værkerne leger med vores
forestillinger om virkelighed og fantasi. Vi befinder os et sted mellem natur og menneskelig
opfattelsesevne, i en verden hvor poesi og natur
smelter sammen.
ARTIST TALK MED PIA SKOGBERG OG
METTE HEGNHØJ, TEGNE MED TRÅD OG
SKRIVE MED SAKS
10.08. Kl. 16.00 — 17.00
I ”Husflid og usynligt arbejde” samarbejder billedkunstner Pia Skogberg tematisk og metodisk
med forfatter Mette Hegnhøj om at genbruge
og nykomponere. Tematisk ved at fokusere på
det enkle og ofte usynlige, håndens sysler og
ulønnet arbejde.
WORKSHOP, WOOD BLOCK PRINT
11.08. Kl. 14.00 — 17.00
Kom og vær med til at afprøve trykteknikker
på papir. Vi lader os inspirere af den japanske
kunstner Keiji Shinohara på Det Ny Kastet,
leger med form og farvekompositioner og lærer
tankegangen i tryk at kende. Tag et forklæde
med! Workshoppen er gratis og begrænset
til 8 personer efter først til mølle princippet!
Workshop med Signe Højmark på Det Ny Kastet.
Tilmelding senest 5.august til
signehoejmark@gmail.com.  
FERNISERING OG ARTIST TALK MED
KUNSTNERGRUPPEN FIGURATIVE
SAMPLERS
13.08. Kl. 16.00 — 18.00
I forbindelse med den internationale gruppeudstilling afholdes fernisering på udstillingen og
en artist talk, hvor du har mulighed for at høre
flere af kunstnerne fortælle om netop deres
personlige billedunivers.

ARTIST TALK MED
KAMILLA ASKHOLM JØRGENSEN
18.08. Kl. 16.00 — 17.00
Hør Kamilla Askholm Jørgensen fortælle om,
hvordan livets gang har haft stor indflydelse
på retningen i hendes kunst og valg af bopæl i
Søhøjlandet. Her arbejder hun med naturen som
primær kilde i sin kunst og har fået et liv tættere
på naturen.
LAND ART WORKSHOP, REMOTE SENSING,
MED KAMILLA ASKHOLM JØRGENSEN
20.08. Kl. 14.00 — 16.30
Guidet naturvandring i de grønne områder omkring Det Ny Kastet. Under vandringen vil Kamilla guide deltagerne gennem forskellige måder
at opleve og sanse det grønne, der omgiver en.
Udtrykket ‘remote sensing’ eller ‘telemåling’
er blandt andet en teknik, der bruges i forskningsverdenen til at overvåge og måle, hvordan
grønne områder på jorden udvikler sig.
TALK, AT FRIGØRE STENENS DRØMME
26.08. Kl. 16.00 – 17.00
Erland Knudssøn Madsen mellem skulptur og
poesi. Hvor findes poesien? I digtningen eller
skulpturen? For kunstneren synes begge dele at
være tilfældet. I hvert fald har Erland Knudssøn
Madsen fra Thy ikke bare selv været tiltrukket
af poesiens formsprog, men også formet andre
forfatteres ord. I denne talk kaster vi poetisk lys
over kunstneren.
FOTOWALK, KANT FESTIVAL 2021
27.08.
Fotowalk med Jonas Rask – ambassadør for Fujifilm, samt overnatningstur for unge fotografer
i Nationalpark Thy. (Kræver billet - hold øje med
KANT Festivals hjemmeside).
SALON OG FILM MED ANGELINA OWINO
28.08. Kl. 14.00 — 17.00
Mød filmkvinden Angelina Owino til en salon
hvor hun fortæller og viser klip fra sine filmprojekter. Hør hvordan hun bringer sig selv i spil i
filmprojekterne og hvordan det er at være filmkunstner i Thy. Vi serverer et glas vin og holder
salon, hvor ordet er frit efter kunstnerens oplæg!

ARTIST TALK MED LIGUSTERIDEALISTEN
02.09. Kl. 16.00 — 17.00
LigusterIdealisten med det borgerlige navn
Camilla Brock, fortæller om Permakulturens
grundsten i form af tre etikker: Omsorg for jorden, omsorg for mennesker og fair fordeling af
ressourcerne. Mød Ligusteridealisten i en snak
om parcelhushaver og klimadagsordenen.

SMK THYS FORTÆLLETÆPPE
17.09. (hver 1/2 time i tidsrummet 18.00 – 21.00)
Hvepse, sladder, ensomhed – og kærlighed! Hør
Kim Fupz Aakesons fantastiske fortælling om
Fanden og hans oldemor i historien Men størst af
alt. Sammen sidder vi på et fortælletæppe, kigger
på de billeder, som forfatteren er inspirere af, og
får historien læst højt.

WORKSHOP MED CAMILLA BROCK
03.09. Kl. 14.00 — 17.00
På denne workshop arbejder vi med permakulturens tre etikker. Vi vil sammen skabe ideer
og drømme omkring fremtidens parcelhushave.
Undervejs skal deltagerne ud i en have/park/
landskab og finde ting, der repræsenterer de tre
etikker, vi taler om dem og fotograferer dem til
et fælles værk. I forbindelse med workshoppen
er der pop-up bibliotek med havebøger, der har
særligt fokus på permakultur og biodiversitet.

WORKSHOP, DYRK DIT ORD - MED
KULTURRUMMETS SKRIVEVÆRKSTED
21.09. Kl. 16.00 — 17.30
Mød forfatterskolen over temaet digtning og natur.
Der er både inspiration og praktisk arbejde på
programmet til dette pop-op skriveværksted, hvor
vi sammen graver ned i ordene og ser nærmere på
naturen, ”det billige skidt”, med poetens briller.

FERNISERING MED HANNE SKJOLD
KNUDSEN OG NYNNE HOE SAMT
ERLAND KNUDSSØN MADSEN
03.09. Kl. 17.00 — 19.00
SALON MED ERLAND KNUDSSØN MADSEN
08.09. Kl. 19.00 — 20.30
Vi inviterer publikum ind til en snak med billedhugger og maler Erland Knudssøn Madsen. Her
sætter man sig med et glas vin og lytter og taler
mens den erfarne kunstner fra Thy undervejs
fortæller om sit liv og virke. Moderator Trine
Rytter Andersen.
OMVISNING I UDSTILLINGERNE MED
TRINE RYTTER ANDERSEN
09.09. Kl 16.00 — 17.00
Mød kunstner og kunstanmelder Trine Rytter
Andersen på en rundtur gennem husets udstillinger og hør hende fortælle om centrale temaer
i den danske samtidskunst.
BØRNEKULTURNAT, DNK
17.09. Kl. 18.00 — 21.00
I samarbejde med Kulturrummet og SMK Thy
inviterer vi indenfor ifm. Børnekulturnatten.
SMK THYS POP-UP VÆRKSTED, GUDER,
HELTE OG EVENTYRLIGE VÆSENER
På pop-up værkstedet er der mulighed for at
lave de mest fantastiske figurer! Vi har masser
af spændende materialer, som du måske ikke
lige havde troet kunne bruges til en skulptur.Om
du så vil lave en gudinde, en superhelt eller et
bevinget fantasyvæsen – det er op til dig!

FESTIVALEN KANT STREAMING MED DEN
SPANSKE FOTOGRAF XAVI BOU
22.09. Kl. 19.00
Festivalen KANT præsenterer den spanske
kunstner Xavi Bou i en live streaming, som
handler om vores fælles længsel efter at flyve.
Kunst og videnskab går hånd i hånd i kunstnerens unikke billedverden. Billetter købes ved
indgangen.
WORKSHOP MED NYNNE HOE OG HANNE
SKJOLD KNUDSEN, LAV DIN EGEN KUNSTBOG
25.09. Kl. 13.00 – 16.00
Vi arbejder på papir med naturens materialer.
Hanne Skjold Knudsen introducerer til relieftryk
på papir med planter, som vi finder i området
omkring Det ny Kastet. Nynne Hoe introducerer
til at arbejde med naturlige pigmenter. I sidste
del af workshoppen syr vi relieftryk og ark med
pigment sammen til vores egen lille kunstbog.
ARTIST TALK MED NYNNE HOE OG
HANNE SKJOLD KNUDSEN, AT VÆRE
NYUDKLÆKKET KUNSTNER FRA AKADEMIET
25.09. Kl. 19.00 – 20.00
Hvad vil det sige at stå som nyudklækket
kunstner fra akademiet? Hvordan bevæger man
sig ned i en praksis og hvad er det, som er interessant at lede efter? Hvad er benzin på vores
motor, og hvilke veje har vi lyst til at køre ud af?
FINISSAGE AF DNKS SOMMERPROGRAM
26.09. Kl. 15.00 – 16.30
Kig forbi til et glas vin og en snak om oplevelser
i sommerens program.

