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forsidepige   hue: 7995  ring: 7995  pieces    strikkrave: 129  H&M   
sweater: 700  saMsøe & saMsøe    skjorte: 249  H&M    bælte: 12995  Neye 

Mød lars
fredag deN 
19. NoveMber
kl. 17

hat: 100
handsker: 50
MoNki

jakke: 599
coMpaNys

skjorte: 19995

vero Moda

sløjfe: 4995

kjole: 249
H&M

giv dit bidrag til kisteN ved
kuNstvæggeN på plaN 0

prøv Microsoft 
surface fra
15.- 22. oktober

besøg friis og bliv til kunst!
friis ligger pingeling i det kulturelle minefelt omgivet af utzon center, 
skråen, biffen, kunsthal Nord og mange flere. og dermed er friis et 
godt udgangspunkt for den perfekte efterårsferie. stil bilen i vores
p-kælder i fire underjordiske plan, besøg vores mange butikker og 
nyd en forfriskning i en af vores fem cafeer og restauranter. til højre 
kan du læse, hvordan du kan blive til kunst gennem vores bidrag til  
danmarks største kunstfestival port 2010: Marit benthe Norheims  
projekt life-boats. Når du er færdig med friis, ligger hele minefeltet 
for jeres fødder. lyder godt, ikke? vi ses på Nytorv.

digteren lars bukdahl sætter sit 
aftryk på Port 2010 og life-boats
projektet med oplæsning af egne 
kærlighedsdigte. at lars tilmed er 
en flittig foredragsholder betyder 
blot at lars véd, hvad der skal til, 
når han besøger friis. han kan helt 
sikkert inspirere dig til eget bidrag
om længsel til kisten.

et pust af poesi

Fremtidens computer
Microsoft har udviklet, 
hvad de kalder fremtidens
computer. surface er navnet
og er udformet som et bord med
intuitiv, fingerstyret navigation. i friis
kan du selvfølgelig gå på opdagelse i
de mange tilbud som indgår i port 2010.

over sommeren havde utzon Center en utrolig flot og meget gennemarbejdet udstilling 
om life-boats ... kunstneren Marit benthe norheims projekt der består af tre sejlende 
kvindebåde lastet med henholdsvis længsel, liv og minder. nu er finansieringen af 
den første båd - ‘Mit skib er ladet med længsel’ - faldet på plads, og life-boats bliver 
til virkelighed. bådene bliver 12 meter lange og vil rage tre meter op over 
vandoverfladen. friis har som noget helt specielt fået lov til at bidrage til 
udviklingen af den ene båd, nemlig 
båden der er ladet med længsel.

Model af båden der 
er ladet med længsel.
se mere på life-boats.com

Nu bliver projektet til virkelighed ... en billedmanipulation af det færdige værk.

i kvindebåden står en stor kiste, der skal fyldes med længsel. kisten 
er det første spadestik i  Marit benthe norheims projekt life-boats 
i fuld målestok. kom med brevet (du aldrig fik sendt) til den tabte 
elskede, mailen fra en ven som længes eller måske bare en note, 
du skriver på stedet. læg den i kisten, som vil blive sejlet ned af 
europas floder og ud i det ukendte. den er forseglet og vil aldrig 
blive åbnet.

smut forbi, fyld kisten med 
længsel og bliv en del af værket!

udstillingen i friis er en del af billedkunstfestivalen Port 2010, der i efteråret sætter nordjylland på 
den anden ende med over 30 kunstudstillinger i hele den nordjyske region. tjek også Port2010.dk


