
 

Kunst i Vojens 
 
Sønderjysk Landboforenings medarbejdere 

udfolder sig lige nu som kunstnere. 

  

I forbindelse med indvielsen af en større tilbygning til 
Sønderjysk Landboforenings rådgivningscenter i 
Vojens har medarbejderne besluttet at give et 
kunstværk som udsmykning - og kunstværket har alle 
en hånd med i. 

Kom og udfold dig som kunstner - lød opfordringen 
 
Onsdag den 27. og torsdag den 28. februar kl. 8.00-16.00 beder vi dig være med til at skabe et kunstværk 
sammen med kunstneren Dorte Marcussen. Alle medarbejdere, lejere og bestyrelse ved Sønderjysk 
Landboforening er inviteret. 

Det hele sker i kantinen 

 

Vi vil gerne opfordre alle til at komme forbi og give deres bidrag på et tidspunkt i løbet af de to dage. 4-5 
personer kan male samtidig, så læg gerne din vej forbi lærredet, når du har 5-10 minutters tid. 

Der er reserveret et felt på 11x11 cm på et stort lærred til dig. Du får et emneord, som du skal male et symbol 
for i dit felt. Dit felt med dit symbol og alle dine kollegaers felter og symboler skal skabe et værk, der visualiserer 
de værdier vi har i Sønderjysk Landboforening. 

"Afsløring" fredag den 29. februarDet fælles kunstværk "afsløres" af kunstneren Dorte Marcussen ved 
indvielsen  

Indslag i Radio Syd 

 

Begivenheden har vakt interesse uden for huset. Således aflagde Radio Syd centret i besøg onsdag formiddag og 
bragte et indslag onsdag formiddag. Klik på linket neden under for at høre indslaget. 
 

Lydfil fra Radio syd fra onsdag 

Indslag i TV-Syd 

TV-Syd lagde også vejen forbi torsdag formiddag. Klik på linket neden under - så kan du se TV-Syds indslag (NB: 
Indslaget kommer ca 2½ minuyt inde i indslaget) 

TV-Syd fra torsdag d. 28 

----------------- 

 
Du kan lade dig inspirere ved at besøge www.naivisten.dk. Her finder du link til to lignende ”feltbilleder”. 
Naivisten.dk er Dorte Marcussens hjemmeside. Dorte var i 80'erne kvægbrugskonsulent i Haderslev Amt 
Landboforening, og er nu markedschef for deltidslandmænd i Dansk Landbrugsrådgivning. Men Dorte er også 
naivistisk kunstner og medlem af Billedkunstnernes forbund. 
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