STATIONEN

TANKSTATIONEN

Find rundt på kunstruten
i centrum af byen Ringe.
Tjek også de 4
håndskårede tekster ud
med retning til særlige
steder.

Drøm med os!
Hvordan forestiller du dig Ringe i
fremtiden?
Indgiv dine ønsker og drømme.
Idéerne samles og videregives til
Ringe Bymæglerne.

BRUGSEN
Find enhjørninger på
kunstruten.
Der er 100 gemt i
Ringe – hvor mange
kan du finde?

Tag kunstruten i november!
Find kunst fra stationens skiltetræ og ned til
kunstbænken.

PASSAGE 1

Kunstruten er lavet i samarbejde mellem Tanja
Nellemann Kruse og Faaborg-Midtfyn Produktionsskole til kunstkampagnen #VærkDinVerden.

Ledlysportal mellem
blomsterhandler og
pizzamand og en
hilsen til LED-festen
den 2. november
2018.

Råderum står bag #VærkDinVerden som sker
på sociale medier og i 6 byer i Danmark hele
november.
www.værkdinverden.dk

KÆRLIGHEDSSTIEN

PASSAGE 2
Tekstskilt udviklet til at
kunne ses fra to sider om alt det man ikke kan
få for penge.
Skiltet er lavet af laserskåret, lakeret finér.

BIBLIOTEKET
Parkerings-Haikudigte om
Ringe og kunstruten og
kunstbænken I Ringe. Udfra
samtaler med de unge, og
snak om traditioner og det at
være ung i Ringe.

Multietnisk kærlighedshjerter og kærlighedssange, lavet af laserudskåret, lakeret finér.
Nyn din yndlingskærlighedssang.

UDSIGTSPOST
Se dig omkring i
naturen gennem de
farvede firkanter og
se verden, søen,
bænken og Ringe i
et andet lys.

FLYTBART SKILT
Tag mig med til dit
ynglingssted i Ringe,
placer skiltet og tag et
billede til de sociale medier.
Send dit billede og din
placering til
#VærkDinVerden og #fmps

KUNSTBÆNKEN
Sæt dig på kunstbænken, lavet af Poul
Ingemann i 2015, og
nyd udsigten over
Ringe sø.

Følg

#VærkDinVerden
på Instagram

Støttet af Bikubenfonden Statens Kunstfond, Faaborg-Midtfyns Kunstråd og Rotary Klub Ringe

Kunstruten i Ringe

Info om de forskellige stop på ruten:

KUNSTRUTEN
Find mere information på bagsiden
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