Velkommen til den transæstetiske jernbanestation, LAB:LAND
LAB:LAND 2013 – et handlingsorienteret laboratorium
Fra den 25. februar til den 3. april inviterer Godsbanen og Aarhus Billedkunstcenter indenfor til pilotprojektet,
LAB:LAND. LAB:LAND er et laboratorium for folk, som elsker at samskabe og blive udfordret på egen praksis.
Kort om LAB:LAND
”Når alt går på skinner, kan man aldri komme ut i det ukjente, tråkke opp nye stier, skape spor eller se nye
horisonter”, Sandra Frang Mostad v. koordinatorgruppen LAB:LAND.
Godsbanen stiller i foråret 2013 Den Rå Hal på intet mindre end 1300 m2 til rådighed for kunstnere,
iværksættere og andre med gode idéer og projekter i ærmet. I perioden vil Den Rå Hal blive forvandlet til et
laboratorium for folk med skabertrang, som ønsker at afprøve og udvikle deres idéer i samspil med andre.
Deltagerne har deres eget projektområde på LAB:LAND, ligesom de kan udvikle fællesprojekter med andre
lablændere.
Vision
”LAB:LAND er et pilotprojekt og det første af sin slags, som skaber rammerne for et større tværfagligt arbejde
på Godsbanen. Godsbanen har med de åbne værksteder og de mange aktører på stedet et rigt og
differentieret kulturmiljø. LAB:LAND er muligheden for at bringe disse kræfter sammen og gå nye veje”, Anja
Raithel, leder af Aarhus Billedkunstcenter.
Idéen bag LAB:LAND er at sammenbringe aktører som normalt ikke ville mødes for at se, hvilke samarbejder
der vil opstå.
Godsbaneadministrationen har stillet Den Rå Hal til rådighed for et symbolsk beløb, og LAB:LAND har således
muligheden for at invitere aktører ind, som ellers ikke har midler til leje af projektrum. Derfor håber
idémændene bag LAB:LAND, at det kan blive springbrættet for nye vækstlag i Aarhusområdet, der på
LAB:LAND kan afprøve projekter og udvikle deres netværk.
Det sker
LAB:LAND åbner dørene til det tværfaglige laboratorium mandag den 25. februar klokken 8:00. Dørene lukker
igen onsdag den 3. april. LAB:LAND er åben hver dag fra 8:00 – 23:00.
LAB:LAND afholder løbende aktiviteter af lablændere. Aktiviteterne er åbne for alle. Den sidste uge (28.03.13
– 03.04.13) sammensættes en minifestival med projekter og aktiviteter fra LAB:LAND. Festival er åben for alle.
LAB:LAND 2013 fra 25.02.13 – 03.04.13. Leje: enkeltperson 300 kr. | gruppe 500 kr.| erhvervsliv 3000 kr. For
tilmelding til LAB:LAND kontakt lablandinfo@gmail.com
For mere information: Sandra Mostad, projektleder LAB:LAND: tlf.: 50 59 12 89. Rikke Martine Meyer,
kommunikationsansvarlig: tlf.: 23 65 23 21. Anja Raithel, leder af Aarhus Billedkunstcenter: tlf.: 40 12 38 90.
Kim Bisgaard, leder af Godsbanen: tlf.: 20 60 91 92.

