M/S BIBIANA Danmark – i Skælskør – en gratis fornøjelse for alle børn
Besøg af kunstskibet M/S BIBIANA i Skælskør. En fantastisk nyhed - det bliver en fest
og et spændende møde! Vi er meget glade for at kunne fortælle at M/S BIBIANA,
Danmarks første kunstskib for børn, sejler hertil.

Søndag d. 23. Juli alle er velkomne til ankomstfesten.
Mange både har allerede sagt ja til at sejle Bibiana i møde på fjorden , hvor de
bydes velkommen af os alle og Skælskør Marinegarde.
Flotillen mødes udenfor estakaderne senest kl.10.30 og eskorterer BIBIANA ind - i
kølvandsformation. Forhåndstilmelding til Pernille Kirkeskov-Hansen på
pernille@kirkeskovhansen.dk eller tlf. 40334550

Kl. 11
Skibet lægger til ved kajen udfor rest. Solsikkens P-Plads.
Velkomst v/Troels Christensen, formand for Kulturudvalget i Slagelse kommune
Skælskør Marinegarde spiller op til velkomsten på kajen ( ved Rest. Solsikkens PPlads/ overfor Falck Stationen) Der vil være skibskage til kaffen, og Harboe
sponsorerer dejlige økologiske sodavand og juicer.
Kl. 12 – 16
Kreative Workshop) og åbent skib.
Skibet ligger fra den 23. - og torsdag d. 27. juli. Her kan man besøge skibet hver
dag fra kl.10-17 og deltage i spændende aktiviteter, sanse og opleve.
Så sæt kryds i kalenderen! Byens børn, feriebørn og andre små gæster er velkomne
med deres voksne. Mød formidlere og international kunst i topklasse. Det er gratis
for alle.
M/S BIBIANA - Danmarks første kunstskib for børn, er støttet af Nordea-fonden.
Non-profit foreningen BIBIANA Danmark som står bag, formidler international kunst
og kultur til børn gennem nytænkende udstillings – og læringskoncepter.
Børn bliver introduceret for virtual reality som redskab til at skabe en ny
betagende, vild og drømmende kunst inspireret af skibets sejlende kunstudstilling.
Børn og kunstnere skaber kunst på havnen
”En coaster er hjemvendt fra verdenshavene og omdannet til en unik og sansende
kunstudstilling lastet med prisvindende børnebogsillustrationer fra hele verden. M/S
BIBIANA er sejlende børnebrugerindragelse, som skal skabe inspiration til liv og
kultur i de danske havne. Om bord er foruden garvede sømænd også professionelle
kunstnere, illustratorer og kunstformidlere. I sommerferien inviteres alle lokale børn
om bord på M/S BIBIANA for at være med til at skabe et mega-size kunstværk i
samarbejde med en professionel børnebogsillustrator! Kunstværket vil blive i byen
som en del af havneområdets historie og udsmykning.”
Læs mere på www.msbibiana.dk og www. bibianadanmark.dk

