Projektbeskrivelse for projekt BÆNK.
Idegrundlag for projekt BÆNK :
Bænken er symbolet på et stoppested i en travl hverdag, og skal være rammen om en fælles
kulturel identitet i Blokhus/Hune området.
Bænken skal være et sted til :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

At møde et andet menneske,
At fortælle den gode historie
At mødes på tværs af alder, sociale skel og nationalitet
Fordybelse,
Fællesskabet
Hvile
Gråd og grin

Ideen er, at renovere allerede eksisterende bænke eller producere nye bænke der i både
materialer, udsmykning og design er af høj kvalitet. Bænkene skal designes og udsmykkes af
kommunens kunstnere og andre aktører. Kun fantasien sætter grænser for bænkens design og
udsmykningens karakter, der kan være alt fra lyrik til abstrakt kunst.

Formålet med projekt BÆNK :
Formålet er dels at skabe en årlig tilbagevendende tradition, der involverer en lang række lokale
aktører, og dels at sætte Blokhus/Hune området yderligere på landkortet, så det giver genlyd og
ekko over hele landet – ja på længere sigt ud over landets grænser.
Projektet skulle gerne være med til at brande vores pragtfulde by med de mange fremragende
aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt med den dertil hørende pressedækning. Det vil
givetvis være til stor glæde for de fastboende og vil kunne tiltrække yderligere flere besøgende fra
ind- og udland til Blokhus/Hune og dermed Jammerbugt kommune.
Projektet er nytænkende og nyskabende i form af dets unikke karakter, fordi udgangspunktet er at
arbejdet med renoveringen, fremstillingen og dekorationen af bænkene skal foregå i et
samarbejde mellem forskellige aktører med vidt forskellig baggrund.

Samarbejdspartnere :
Som beskrevet vil projektet blive udført i samarbejde med flere forskellige aktører, der spænder
fra udøvende kunstnere til de øvrige frivillige aktører i destination Blokhusdel til lokale
institutioner som f.eks. Produktionsskolen, det socialpsykiatriske værested, andre institutioner og
pensionistforeninger.
Tovholderfunktionen vil være tiltænkt én af de lokale kunstnere i samspil med en gruppe
interesserede fra Kulturens Venner Blokhus med reference til Bestyrelsen.
Det praktiske med montering, placering og evt. vinteropbevaring af bænkene vil ske i et
samarbejde med kommunens afdeling for Park og Vej.

Perspektivering :
Projekt BÆNK er tænkt som en årlig tilbagevendende begivenhed, der som beskrevet skal være
rammen om en fælles kulturel identitet.
Projektet vil inddrage børn og unge med forskellige kulturelle baggrunde i en lærings- og
socialiseringsproces, der gør, at de får mulighed for at udvikle den kreativitet og samarbejdsånd,
som erhvervslivet efterspørger.
En sidegevinst er, at de deltagende børn og unge samtidig får et håndgribeligt bevis på deres
kunnen og formåen i samspil med andre børn og unge.
De vil opleve, at det de er med til at udvikle, også bliver brugt til noget håndgribeligt i i bybilledet.
Sluttelig vil de forskellige deltagende aktører opleve, at de bidrager positivt til det fælles projekt
med kulturelle aktiviteter i Blokhus/Hune området.

Fremtidssikring :
Efter projektperioden vil de producerede bænke skulle vedligeholdes, og det kunne gøres ved at
de sælges på auktion til de forretningsdrivende og andre virksomheder med henblik på løbende
vedligeholdelse, og være med til at generere penge til næste års projekt, som skal være nye
bænke i ny formgivning og dekoration.
Fremadrettet kunne det også være en mulighed, at virksomheder, forretningsliv, industri m.v. kan
sponsere en BÆNK til lokalsamfundet f.eks. ved at betale materialer og/eller sponsere en lokal
kunstner til udsmykning af en BÆNK i samarbejde med de øvrige aktører.

