FERNISERING
POINT OF YOU
Hvad er lyden af hjem? Er det vækkeurets tikken,
køleskabets susen eller træernes brusen?
Hvordan lyder det lige dér, hvor du er?
Ofte lægger vi først mærke til lyden af hjem, når vi
skifter perspektiv. Når vi vender tilbage efter en rejse
eller en travl arbejdsdag, når årstiderne skifter,
dagen går på hæld. Eller når lydene, vi kender,
pludselig forsvinder.
POINT OF YOU er en portrætrække skabt af egnens
borgere. De første, der viser deres verden frem, er
unge mennesker, der er flygtet til Danmark på grund
af krig. Sammen giver de deres bud på lyden af deres
nye hjem – her i Holstebro.
De har alle vidt forskellige nationaliteter og
baggrunde; nogle er fra Afghanistan, andre er fra
Syrien, Ukraine og Eritrea. Fælles for dem alle
gælder, at de har oplevet, at (lyden af) den hverdag,
de kendte, pludselig ændrede sig.

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

POINT OF YOU skildrer, hvad der sker, når man åbner
sine ører for et nyt land; en ny kultur. Og en helt ny
hverdag. Når bjerge bliver udskiftet med bakker.
Cykelturen går gennem skoven. Fodboldbanen bliver
hjemmebane. Og busturen fra asylcentret bliver
lyden af hverdag.

FERNISERING: POINT OF YOU
Eleverne udstiller lyd- og fotoværk i ’Holstebro
Udviklings’ lokale på gågaden.
Fernisering 17. juni 2022 klokken 12:30
Nørregade 13, 7500 Holstebro
Udstillingen kan ses til og med 1. juli 2022

’Lyden af Holstebro’ er indlejret i ruden, der er
omdannet til en stor, usynlig højtaler. Læg hånden,
øret eller hovedet mod glasset – eller læn hele din
krop mod ruden – og mærk vibrationerne fra
musikken. Oplev samtidig, hvordan grænsen mellem
dig, lyden og portrættet i vinduet udviskes. Du
bestemmer selv, hvor tæt du går på. Lyden ændrer
sig afhængigt af dit perspektiv.

RESONERENDE RUM
Resonerende Rum er en moderne kulturinstitution
med base i Holstebro, der er sat i verden for at
udbrede kendskabet til nyskabende musik ved at
lave kunstværker og folkenære aktiviteter lokalt,
nationalt og internationalt.

POINT OF YOU er skabt af elever fra den ældste
årgang på Sprogafdelingen, Sønderlandsskolen i
Holstebro i samarbejde med Resonerende Rum,
anført af Lis Raabjerg Kruse.
Værket er afslutningen på et længere forløb, hvor
eleverne har arbejdet med improvisation og musik
som redskab til at skabe tryghed, tillid og dialog.
Eleverne har produceret lydene med deres stemmer,
kroppe, vejrtrækninger m.m. og har indsamlet
optagelser af deres yndlingssteder og signifikante
lyde fra hverdagen – set fra deres perspektiv. Værket
er skabt sammen med komponisten Lars Greve.
Portrætterne af de medvirkende elever er skabt i tæt
samarbejde mellem eleverne og fotograf Andreas
Haubjerg.

(Foto: Andreas Haubjerg)

KONTAKT
Lis Raabjerg Kruse
lisraabjergkruse@gmail.com eller 27 13 48 53
KORT FILM OM IMPROVISATIONSFORLØBET
Af dokumentarist Andreas Johnsen:
https://youtu.be/699Av3Zu2cU

