
Åbningsprogram af det nye

KUNST OG KULTURCENTER BÆKKELUND
KLEMENSKER, BORNHOLM

Natur, Menneske, Kunst 12.-29. aug. 

Koncerter – Forestillinger – Udstillinger - Film
Åbne værksteder – Workshops – Kunstneriske møder på tværs    
                                                           
  

Bækkelund åbner dørene for en række
spændende arrangementer med værker 

af lokale som internationale kunstnere 
og samarbejder på tværs af billede, 
 lyd, bevægelse, kunsthåndværk, 
skulptur og design. 
Der bydes også på større og mindre 
workshops, alle er velkomne.

Et unikt kunstnerisk og kulturelt 
samspil med fokus på forholdet 
menneske og natur.

Kom forbi, og nyd en kop kaffe eller 
en øl,  det summer af aktiviteter,  gæ-

ster fra hele verden og nye initiativer 
på den tidligere hestefarm i de smukke 

Torpe bakker ved Klemensker.

Kunst og Kulturcenter Bækkelund, Bolbyvej 7, 3782 Klemensker
E-Mail: info@nordicbutoh.dk & Telefon: + 45 2665 5605

www.nordicbutoh.dk/openingprogramme.htm

Foto: Annou Nilson



Bækkelund på Bornholm i Klemenker åbner som Kunst og kulturcenter i året 2010.
Foreningen inviterer brugere og gæster indenfor fra 12. august. Overnatning er mulig.

12/8 – 29/8 
Keramik & glas: Musik fra flydende skåle i søen 
med Bornholmske kunstnere. 
Uld Design med nordisk og japansk inspirati-
on: Lækkert tøj til kvinder, butik værksted.
Foto udstillinger i staldene: Detaljer i Born-
holms natur, Havets Grundtone, Danser med 
heste, Bornholmske portrætter, internationale 
fotografers første gangs møde med Bornholm 
(Justine Høgh).
Væg maleri: skabes af den Spanske malerinde 
Ainara Lopez. (der gives workshop i stærke farver).

20/8-29/8:
Workshop: Skulpturer af materialer fra skoven 
opføres i landskabet. Land art og Totem med 
den fantastiske Tunesiske skulptør og film 
kunstner Abdelaziz Ben Kaid Hassine (manden 
bag kameraet på den kendte film Den Engelsk 
Patient) Start 20/ 8 kl. 17.00 forsætter til og 
med 29/8. Deltagere kan være med alle dage 
el¬ler enkelt dage.             

12/8  torsdag
Åbning: Butoh dans en stærk æstetisk kropslig 
udtryksform oprindeligt fra Japan. 
Åben prøve: 3 unge  dansere i koreografi af 
Anita Saij med musik Khim Kristensen (18.30).
Åbningskoncert i salen med Khim Kristensen, 
piano, synthesizers, fløjte (Færøerne) og Lars 
Juul trommer, perkussion, elektronik (Born-
holm) og Amine  (19.30). 
Invitation til åben Jam for musikere fra Born-
holm (20.40).  

14/8 lørdag
Workshop: Bornholms helleristninger, ring - og 
Sufi dans (12.00-19.00). 2 timers workshop 
 (17.00-19.00) kunsten at dreje, Sufi- og sol dans 
med Anita Saij og Karina Holm.
Åben prøve: Solodans Karina Holm, soldans i 
elementer, musik Amine Ennouri  (Tunesien).   
Video: Prisbelønnet danse video, Tordenfugle 
og Ildfluer.
Forestilling: Being with Me, Butoh solo forestil-
ling Annou Nilson (Sverige) 20.00-20.30.
Åben fest aften med lækkert svingende etnisk 
sound miks.

20/8 fredag
Workshop: Stærke farver med Ainara Lopez 
(Spanien) (11.00- 16.00).
Koncert & Art Video: Amine Ennouri  (Tunesi-
en) (17.30).
    
21/8 lørdag
Workshop Butoh de fire årstider Ainara Lopez  
og Anita Saij (12.00 -17.00)
Video: Butoh dansens grundlægger den japanske 
danser Kazuo Ohno. Og andre Butoh film. 
Lille forestilling: Ainara Lopez 18.30-19.00 

22/8 søndag
Performance i skoven: L’Atelier D musik, caba-
ret, absure indslag med  Anaria Lopez, Amine 
Ennouri, Abdelaziz Ben Kaid Hassine (Spanien/ 
Tunesien).( fra 17.00)
Art Video: Hverdagens små detaljer. Amine En-
nouri. 
Åben fest aften med lækkert svingende musik.

28/8 lørdag
Udstilling af skulpturer i landskabet: Abdela-
ziz Ben Kaid Hassine & evt. performance med 
deltagere i workshop.
Workshop: Levende Ler, en kreativ intuitiv 
workshop med musik ler, portrætter, intuitiv 
figur (13.00-17.00), med musik af Amine En-
nouri  (Tunesien).

28/8 -29/8
Hest et dyr med sjæl: Camp for unge piger 
m/k, der elsker natur og heste. Der overnattes, 
filmes og redigeres til flotte kunstvideoer af de 
unge. Tilmelding nødvendig og begrænset plad-
ser (28/ 8 kl.13.00). Fremvisning af Video 29/8 
kl. 15.00. 

Alle workshops er åbne for såvel unge som 
ældre og kræver ingen forudsætning:
Info og tilmelding til workshops senest 2 dage 
før: Anita 2665 5605 / info@nordicbutoh.dk

Pris: arrangement & workshops / 80 kr. for et 
enkelt arrangement / 140 kr. for en dag / 350 
kr. for hele programmet / 50 kr. i støtte med-
lemskab. Unge halv pris. Udstillinger gratis.

www.nordicbutoh.dk/openingprogramme.htm


