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Forord

Thisted Kommune indgår i Nordens ældste venskabsbysamar-
bejde – og der har længe været overvejelser om, hvordan vi 
kan blive bedre til at udnytte dette unikke netværk kulturelt. 
Efter en del overvejelser har vi valgt festivalformatet no\\art, 
som vi afprøver for første gang i år.

 
Tanken med festivalen er dels at give thyboer og turister 
et glimt af den kulturelle rigdom, der er i Norden, men 
også at skabe rammerne for et kreativt møde mellem 

udøvende nordiske kunstnere og herboende kulturel-
le aktører, foreninger og institutioner. Et møde, der 
forhåbentligt vil kunne afføde nye spændende net-
værk og samarbejder i Norden i de kommende år. 

Festivalen er blevet til i tæt samarbejde med kul-
turkonsulenter fra de nordiske venskabsbyer, Re-

gion Nordjylland, Foreningen Norden, Kulturelt 
Samråd og en lang række kulturaktører her i 
kommunen. Jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at takke alle de mange bidragsydere 

for deres store indsats med at gøre denne 
festival til virkelighed. 

Hjertelig velkommen til alle!

Karen Louise Erichsen
Kultur- og Fritidschef, Thisted Kommune
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Velkommen til no\\art

Thisted Kommune er den 13.-15. august 
2016 vært for den nordiske kulturfestival 
no\\art.
 
På festivalen kan du opleve en bred vifte 
af kunstarter udført af både lokale aktører 
og udvalgte nordiske kunstnere fra This-
ted Kommunes venskabsbyer.

Store Torv bliver indtaget af de mange 
nordiske kunstnere og lokale aktører, og 
hele Thisted by vil under festivalen spru-
dle af kulturelle oplevelser. Som besøgen-
de kan du forvente at blive underholdt, 
inspireret, udfordret og måske endda selv 
at blive inddraget. Alt sammen helt gratis.

Festivalens primære fokus vil være 
nordisk musik og scenekunst, men også 
litteratur, billedkunstnere, brugskunst-
nere, designere samt madkultur vil være 
at finde på festivalen.

I dette katalog finder du festivalens 
program, information om de deltagende 
kunstnere samt et kort på bagsiden, så du 
nemt kan finde de enkelte aktiviteter.

Baggrunden for en nordisk festival

Thisted indgår i et nordisk venskabsby-
samarbejde med Uddevalla i Sverige, 
Mosfellbær i Island, Loimaa i Finland samt 
Skien i Norge. Samarbejdet er den første 
venskabsbyforbindelse i Norden og fejre-
de i 2014 75-års jubilæum.

Thisted Kommune er i 2016 vært for det 
nordiske venskabsbysamarbejde.

no\\art-festivalen bliver afholdt på sam-
me tid som den Nordiske Venskabsbykon-
ference, der finder sted i Thisted fra 14.-17. 
august. Der afholdes i samme forbindelse 
også en ungecamp, fra den 13.-17. august, 
hvor de nordiske unge skal lære om og 
arbejde med sportevents.

Festivalens navn ”no\\art” er en for-
kortelse for ”nordic art” og samtidig et 
ordspil, idet festivalen netop skal skabe 
udveksling og dialog om kunst og kultur 
med en nordisk dimension blandt Thisted 
Kommunes venskabskommuner.

De nordiske venskabskommuner har selv 
udvalgt deres udøvende kunstnere. Hver 
kommune skal deltage med kunstnere, 
der repræsenterer to forskellige genrer, 
og kunstnerne skal have en tilknytning til 
kommunen.

Thisted Kommune har fået støtte på 
110.000 kroner til no\\art fra Kulturpuljen 
2016.

Festivalens logo er udarbejdet af Michael 
Ruby.
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Blindstone består af Jesper Bunk på bas, 
Martin Andersen på guitar og sang og Sigurd 
Jøhnk-Jensen på trommer. Bandet nyder stor 
anerkendelse i både ind- og udland for deres 
virtuose blues-rock med inspiration fra 60’erne 
og 70’erne, såsom Jimi Hendrix, Robin Trower, 
Frank Marino, Black Sabbath, Funkadelic and 
Mountain. Efter no\\art skal gruppen på turné i 
Spanien med deres nye album.

Skuespiller og danser Tilde Knudsen 
med rødder i Thy er uddannet på 
Teaterskolen Holberg. Hun har de 
sidste mange år været en del af teatret 
Asterions Hus i København, men hun 
turnerer også med diverse forestillin-
ger og har lige været i Grækenland 
med teaterprojektet ”Meeting the 
Odyssey”. Tilde er kendt for at være 
meget udtryksfuld og stråle af spændt 
energi.

Atli Guðlaugsson var i mange år 1. trompet i 
det Nordislandske Symfoniorkester, men han 
er også dirigent, komponist og i dag leder 
af musikskolen. Han beklæder endvidere 
diverse bestyrelsesposter og har været med 
i mindre blæsergrupper. Atli er uddannet på 
Reykjavik Musikkonservatorie.

Sigrún Harðardóttir er uddannet violinist fra den islandske Acad-
emy of Arts og fortsatte sine studier i Tyskland og USA. Sigrún har 
deltaget i diverse festivaler, bl.a. i USA, Tyskland og Schweiz, samt 
modtaget priser for sin musik. Hun er en alsidig musiker, der også 
arrangerer og komponerer musik. 

Agnes Wild er et multitalent fra Island. Hun er uddannet 
på  Acting and Contemprary Theatre i England og spiller 
endvidere Klarinett og Saxofon. På trods af sin unge alder 
har hun stor erfaring både som skuespiller og instruktør. 
Hendes sidste rolle var på Londons New Diorama-teater 
som Brundhilde i ”Flew the coop”.

Udvalgte nordiske kunstnere
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Vores norske venskabsby sender tre meget 
bevægende jazzmusikere: André Kassen 
på saxofon, Rune Klakegg på klaver og Jan 
Olav Renvåg på kontrabas.

André Kassen er uddannet på Agder Uni-
versitet i Norge og spiller i diverse orkestre, 
bl.a. sammen med Rune Klakegg. Han er 
kendt for sin musikalske spændvidde og 
evne til at tilføje en ekstra dimension til den 
musik, han spiller. Desuden turnerer André 
i ind- og udland, herunder på utallige 
festivaler.

Rune Klakegg er en alsidig pianist og 
komponist, som har været aktiv i det norske 
jazzmiljø siden slutningen af 70’erne. Af de 
mange bands, han har været med i, kan 
især Scheen Jazzorkester nævnes, hvor han 
bl.a. spiller sammen med André Kassen. 
Rune er også en ivrig harmonikaspiller og 
er særlig glad for franske valser, argentinske 
tangoer, jazz og sigøjnermusik.

Jan Olav Renvåg har et bredt virke som 
freelancebassist. Han spiller de fleste 
stilarter og har bl.a. samarbejdet med Rune 
Klakegg og optaget CD’en “Jazz på norsk”. 
Renvåg blev meget brugt på forskellige 
teatre i Norge og har tidligere medvirket i 
flere forestillinger på nationalteatret. Han 
har endvidere medvirket på over tredive 
pladeindspilninger.

Jeanne Bøe har været skuespiller i over 20 
år og er i dag en international anerkendt 
skuespiller og dramatiker. Hun har spillet Ib-
sen i Italien, USA, Tyskland, Sverige, Dubai, 
Island og Norge. Desuden har Jeanne 
medvirket i flere film og tv-serier og skrevet 
teater- og filmmanuskripter. Nu besøger 
hun no\\art med sin anmelderoste ”Peer 
Gynt- med troll i hjerte”.
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Sari Äikää-Torkkeli er skuespiller, teater-
direktør og dramafacilitator. Hun arbejder 
med børn og unge på Loimaa-teatret og 
underviser i drama på Opintie-skolen. Sari 
har også instrueret forskellige amatørpro-
duktioner samt på Kertunmäki, et udendørs 
teater. Endvidere engagerer hun sig i inter-
kulturelle projekter, hvorfor hun ser frem til 
et tværnationalt samarbejde i no\\art.

Sampo Hiukkanen er en erfaren saxofonist 
og violinist. Han er velkendt blandt det 
finske jazz-publikum fra forestillinger som 
Elena Mindru og Nina Mya. Musikprojekter 
har taget ham rundt i verden. Ud over at 
være aktiv freelance musiker underviser 
han også.
 
Pekka Suhonen er både guitarist og 
sanger. Pekka er uddannet fra JAO-konser-
vatoriet i Jyväskylä , Finland. Suhonen er 
en aktiv freelancemusiker og underviser. I 
øjeblikket studerer han også til kandidat på 
Turku Universitet.

Johanna Abrahamsson er cirkuskunstner og linedanser i 
Reino-traditionen. Hun besøger no\\art med sin cirkusskole. 
Johanna har blandt andet deltaget i den internationale cirkus-
festival i Nordkorea i 2000 og er i dag leder af Cirkusekspressen, 
der har forestillinger og workshops, for hun er især optaget af 
at videreformidle viden, glæde og mod til cirkusinteresserede 
børn og unge. For Johanna er cirkuskunsten som en balance-
gang mellem kunstfærdighed og det umulige.

Mekku Mutala er en musik- og teater-
maker, som interesserer sig for at lade 
lyd og scene arbejde sammen på nye 
måder, men hun er også interesseret i at 
udforske musik og teater som individu-
elle kunstformer. Derudover dirigerer og 
komponerer Mekku musik til scenen, in-
struerer børn i Loimaa Teater og deltager i 
interkulturelle projekter. 

Christoffer Berg og Edward Sensier er fra 
bandet Berg och Bedragere, som nu er klar 
med deres andet album ”Hav med väggar”. 
For sangskriver og sanger Christoffer er det 
skrevne ord centralt i bandets flammende lyde 
af country, pop og folkrock. På festivalen vil 
duoen spille musikken i en mere nedtonet ånd.
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Lokale aktørerBIBLIOTEKET OG MUSIKSKOLEN I THY
Kom med på en byvandring om søndagen og hør de mange spæn-
dende fortællinger, der knytter sig til byens kendte digter. På små 
60 minutter fortæller museumspædagog Svend Sørensen om 
J.P. Jacobsens liv og værk med udgangspunkt i byens steder med 
tilknytning til digteren. Mødested er info-boden på Store Torv. 

Mandag eftermiddag deltager musikskolen i festivalens afslut-
ning med sine unge talenter.

DET NY KASTET
Kunstforeningen præsenterer en nordisk kunstudstilling på Det 
Gamle Rådshus. Både lørdag og søndag giver foreningen de be-
søgende en unik mulighed for at møde tre udvalgte kunstnere 
til en ”artist talk”; Hjørdis Haack fra Sverige, Hans Pauli Olsen fra 
Færøerne samt Britt Smelvær fra Norge.

FORENINGEN NORDEN
”Kom og smag på ”Norden” – og mød andre med smag for Nor-
den”. Initiativtageren til vores nordiske venskabsbysamarbejde 
inviterer dig søndag og mandag til deres bod i Dome på Store 
Torv med forskellige kulinariske smagsprøver, som er karakte-
ristiske for de deltagende lande. Her finder du også informa-
tionsmateriale og diverse nordiske lækkerier. Om søndagen 
præsenterer Foreningen Norden også koncerter med den lokale 
kunstner Kristine Frøkjær, der synger nordiske viser på scenen. 
Thisted Bryghus stiller desuden op med deres Ny Nordisk øl.

FYRSPILLENE
Instruktionsworkshop ”Drabeligt sværdslag på scenen”. 
Fyrspillene inviterer om søndagen i Thisted Musikteater til en 
interaktiv workshop med sværd, som giver mulighed for at se, 
hvordan Fyrspillene arbejder. Derudover præsenteres udklædte 
skuespillere.

Til festivalens afslutning om mandagen iscenesætter Fyrspillene 
nogle scener fra årets spil ”En Perle i Thy”, som blev opført ved 
den gamle Morup Mølle og mestendels i egnens dialekt.
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KULTURELT SAMRÅD
Om søndagen har du en enestående mulighed for at lytte med i 
Lars Nielsens og Ejvind Thomsens nordiske historier, når Kultu-
relt Samråd indbyder til fortællehuler på Det Gamle Rådhus og i 
Dome på Store Torv med byen som kulisse. Du har mulighed for 
at vandre direkte fra fortællehule til fortællehule.

LIFE-BOATS
Life-boats finder du på Havnetorvet både søndag og mandag. 
Bådene er tre skulpturer formet som kvindekroppe af den 
norskfødte billedkunstner Benthe Marit Norheim. Skulpturerne 
repræsenterer tre forskellige stadier i livet: den unge, den gravi-
de og den gamle og udgør tilsammen en livscyklus med titlerne; 
Mit skib er ladet med Længsel, - med Liv og med Minder. Med 
om bord har de Aarhus 2017, som bådene denne sommer er 
flagskibe for. 

Børneworkshop ”Den 19. galionsfigur”.  I samarbejde med Aar-
hus 2017 inviterer Life-boats børnene til at pynte videre på et 
af skibene, som er udsmykket med 18 galionsfigurer. Figurerne 
repræsenterer virkelige kvinder over 70 år fra hele verden, men 
den 19. har ingen karakter og detaljer. Det er derfor børne-
nes opgave at klæde den 19. galionsfigur på – lidt som en stor 
påklædningsdukke – ud fra en nulevende kvinde, børnene 
kender... Workshoppen starter med en rundvisning på skibene, 
hvorfor børnene opfordres til at være med fra starten.

RYTMUS
Foreningen har indbudt Perry Stenback med sit Dekadansor-
kester, som spiller søndag på scenen på Store Torv. Orkestret 
har svenske rødder og består af fire musikere. Det er folk- og 
visetraditionen, som musikken bygger på, blandt andet Ever 
Taube og Cornelis Wreeswijk med flere. Danmark og den danske 
sangskat har Perry i øvrigt også et godt øje til – han har bl.a. 
spillet sammen med Allan Olsen og Erann DD.
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SYDTHY TEATER- OG MUSIKSELSKAB
Nu har du muligheden for at blive nordisk komponist på kun 
5 minutter. Kom ind i Thisted Musikteater og deltag i works-
hoppen. Som deltager vil du blive undervist af de to norske 
komponister; Bjørn Andor Drage og Eirik Moland. De vil lære 
enhver, som har lyst, at lave et lille stykke musik eller lave en 
“musik-skulptur” med nordiske toner. Kom og oplev de norske 
musikalske troldmænd og bliv fortryllet.

THISTED DRENGE- OG MANDSKOR
Vores verdenskendte lokale drenge- og mandskor giver festi-
valens gæster mulighed for at snuse til deres korprøve om søn-
dagen i Thisted Kirke. Lyt med og se, hvordan koret arbejder og 
forbereder sig på koncerter.

THISTED MUSEUM
Om søndagen kan du besøge en særudstilling på museet om 
det nordiske venskabsbysamarbejde. Du kan blandt andet se en 
række  gaver, Thisted Kommune har modtaget i løbet af årene.

THISTED MUSIKTEATER
Lørdagen danner Thisted Musikteater ramme for de inviterede 
musikere fra venskabsbysamarbejdet, som spiller op til en 
nordisk temaaften. Aftenen vil på fornem vis give dig en indblik 
i bredden af de nordiske toner.
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THY FOLKLORE
Om lørdagen inviterer foreningen til en visesangaften med Kjell 
Aronsson fra den svenske venskabsby Uddevalla. Kjell synger 
og spiller nordiske viser, og Thy Folklore optræder med nordi-
ske folkedanse, sange og koncert.

Om søndagen finder du Thy Folklores sanggruppe i teltet på 
Store Torv, hvor de synger en god blanding af gamle og nye dan-
ske og nordiske sange og inviterer dig til at deltage i en sang- og 
vise workshop. Om mandagen bidrager Thy Folklores spille-
mandsgruppe med en koncert, hvor de spiller nordisk musik, 
heriblandt også musik fra Thy.

THY TEATER
Thy Teater lægger lørdag hus til en nordisk temaaften med de 
inviterede scenekunstnere fra venskabsbysamarbejdet. Aftenen 
byder på vidt forskellige indslag, hvor du vil opleve performan-
ce-kunst på tværs af de nordiske lande.

URT (Ungdomsrådet i Thy) & TKU (Thisted Kommunes Ungeråd)
Om søndagen indtager de unge Store Torv og afslutter pro-
grammet efter princippet ’for unge af unge’. URT og TKU har 
planlagt tre workshops, som munder ud i en kollage af perlepla-
der, tekst og musik. De unge giver deres bud på, hvilke værdier 
og hvilke udtryk det nordiske skal have ved at lave en national-
sang med jammet musik på gamle nordiske instrumenter.

Perleplader laves sammen med de populære gutter fra Perlepla-
de Syndikatet.

AAGAARD TEKSTIL HÅNDVÆRK
En særlig tekstiludstilling af spændende unikt tøj om søndagen i 
J .P. Jacobsen Centers indgangsparti. Aagard er en sammenslut-
ning af kunsthåndværkere; et godt eksempel på nordisk kvalitet 
og design. Designet er præget af personligt engagement, der – 
udover basis i stor faglig indsigt –viser fantasi, nysgerrighed og 
glæde ved legen i en skabende proces.
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10.30 – 
11.15

Det Gamle 
Rådhus

Artist talk med Hjørdis Haack fra Sverige

13.00 – 
13.45

Det Gamle 
Rådhus

Artist talk med Hans Pauli Olsen fra Færøerne

19.30 – 
21.30

Thisted
Musikteater

Koncert med no\\artister

19.30 – 
21.30

Thy Teater Scenekunstforestilling med no\\artister

19.30 – 
21.30

Hestestalden,
Thisted

Thy Folklore præsenterer visesangeren Kjell Aronsson

10.30 - 
10.50

Scenen, 
Store Torv

Smagsprøve med musik fra Skien

10.30 - 
14.30

Dome,
Store Torv

Kom og smag på “Norden” - og møde andre med smag 
for Norden

10.50 - 
11.10

Scenen,
Store Torv

Velkomsttale ved formanden for Kulturelt Samråd, Poul 
Erik Skov Sørensen

11.00 - 
13.00

Havnetorvet Børneworkshop: “Den 19. galionsfigur”. Kom præcis

11.00 - 
16.00

J. P. Jacobsen 
Center

Udstilling af unik beklædning i nordisk design

11.00 - 
16.00

Havnetorvet Life-boats holder åben båd – man er velkommen hele 
dagen

11.10 - 
11.30

Scenen, 
Store Torv

Smagsprøve med musik og scenekunst fra Mosfellsbær

11.15 - 
12.00

Det Gamle 
Rådhus

Artist talk med Britt Smelvær fra Norge

11.20 - 
11.40

J. P. Jacobsen 
Center

Smagsprøve med scenekunst fra Thisted

Program:
Vi gør opmærksom på, at mange af aktiviteterne foregår på samme tid. Der-
for opfordrer vi dig til at nærlæse programmet og planlægge, hvad du skal 
se. Hvis du ønsker at deltage i en workshop, opfordrer vi dig til at komme til 
den planlagte tid.

LØRDAG – NORDISKE TEMAARRANGEMENTER

SØNDAG – KULTURMARKED I THISTED BY
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11.20 - 
11.40

Det Gamle 
Rådhus

Fortællehule

11.20 - 
11.40

Dome,
Store Torv

Fortællehule

11.20 - 
11.50

Thisted 
Musikteater

Smagsprøve med scenekunstnere fra Uddevalla

11.40 - 
12.00

Scenen, 
Store Torv

Smagsprøve med musik fra Thisted

11.40 - 
12.00

Thisted 
Musikteater

Smagsprøve med scenekunst Loimaa

11.45 - 
12.05

Thisted Kirke Åben korprøve

11.50 - 
12.10

J. P. Jacobsen 
Center

Smagsprøve med musik fra Loimaa

11.50 - 
12.10

Det Gamle 
Rådhus

Fortællehule

11.50 - 
12.10

Dome,
Store Torv

Fortællehule

12.00 - 
13.00

Thisted 
Musikteater

Cirkusskole med scenekunstner fra Uddevalla

12.10 - 
12.30

Scenen, 
Store Torv

Smagsprøve med scenekunst fra Skien

12.10 - 
12.30

Thisted 
Musikteater

Smagsprøve med musik fra Uddevalla

12.30 - 
12.50

J. P. Jacobsen 
Center

Smagsprøve med musik og scenekunst fra Mosfellsbær

12.35 - 
13.00

Scenen,
Store Torv

Folkeviser med Kristine Frøkjær

13.00 - 
13.20

J. P. Jacobsen 
Center

Smagsprøve med musik fra Skien

13.00 - 
14.00

Info-bod,
Store Torv

Byvandring i J. P. Jacobsens fodspor

13.00 - 
15.00

Teltet, 
Store Torv

Nordisk sang og viser efterfulgt af sang- og visework-
shop

13.00 - 
15.00

Thisted 
Musikteater

Bliv nordisk komponist på 5 minutter – workshop
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13.00 - 
16.00

Thisted 
Museum

Særudstilling om det nordiske venskabsbysamarbejde

13.10 - 
13. 30

Scenen, 
Store Torv

Smagsprøve med musik fra Loimaa

13.15 - 
14.15

Thisted 
Musikteater

Stagefight med sværd - workshop

13.30 - 
13.50

J. P. Jacobsen 
Center

Smagsprøve med musik fra Thisted

13.40 - 
14.00

Scenen,
Store Torv

Smagsprøve med scenekunst fra Thisted

14.00 - 
14.20

J. P. Jacobsen 
Center

Smagsprøve med scenekunst fra Skien

14.05 - 
14.30

Scenen, 
Store Torv

Folkeviser med Kristine Frøkjær

14.30 - 
14.50

J. P. Jacobsen 
Center

Smagsprøve med scenekunst  fra Loimaa

14.30 - 
16.00

Scenen, 
Store Torv

Modern folk og visesange med Perry Stenbäck

15.00 - 
15.20

J. P. Jacobsen 
Center

Smagsprøve med musik fra Uddevalla

16.00 - 
18.00

Store Torv “Af unge for unge” – et eksperimentarium for at skabe 
en fælles nordisk nationalsang
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Life-boats holder åben båd kl. 15 - 19 på Havnetorvet. Kig endelig ind.

15.00 - 
15.10

Velkomst af konferencier Villy Dall

15.10 - 
15.30

Nordisk spillemandskoncert v/ Thy Folklore

15.30 - 
15.40

Fællessang med Thy Folklore

15.40 - 
15.50

Velkomst til venskabsbykonferencens deltagere og 
tale v/ borgmester Lene Kjelgaard Jensen

15.50 - 
17.30

Diverse scenekunstneriske indslag:

• no\\artister præsenterer resultatet af festivalens nordiske kunst-
nermøde. Ved 3 forskellige performances kan du opleve musikere 
og scenekunstnere fra Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark

• Musikskolen i Thy fortolker det nordiske tema

• Fyrspillene iscenesætter to scener fra årets spil

17.30 - 
17.50

Foredrag v/ Peter Jon Larsen, generalsekretær for Forening Norden

17.50 - 
18.30 Store Torv Det Gamle Rådhus

Afslutningskoncert v/ Thy Kam-
mermusik

Fernisering af billedkunstudstil-
ling i Det Ny Kastet:
- Velkomst v/ Nora Hornstrup, 
formand for Foreningen Norden 
Thisted
- Bernt Petersen, formand for 
kunstforeningen Det Ny Kastet, 
introducerer den nordiske udstil-
ling
- Kl. 18.30 – 18.55: Koncert med 
Nordvestjysk pigekor

18.30 - 
18.35

Tak og farvel

MANDAG – AFSLUTNINGSARRANGEMENT PÅ STORE TORV
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