Nyhedsbrev nr 8 - December 2021
Nytårskur corona-udsat – John Nielsen foredrag 22. januar generalforsamling
Rigtig meget er der sket i Tunø Kunst Kultur, siden det seneste nyhedsbrev.
Trods corona og restriktioner er det lykkedes at gøre 2021 til et meget aktivt år,
selv om alt skulle indhentes i årets seks sidste måneder på grund af forårets
nedlukninger.

Og en aktiv start på det nye år er der også planlagt. Den
22. januar har TKK haft held til at overtale den i branchen
verdenskendte racerkører John Nielsen til at komme til
Tunø og holde foredrag om sine oplevelser og erfaringer
fra et langt liv i toppen af motorsporten. Det er ikke for
meget at sige, at han nok er Danmarks mest vindende
sportsmand inden for sin sport.
John Nielsen har kørt racerløb over hele verden med succes i alle kategorier
med både EM- og VM- titler, og han har deltaget – og også været en af de
absolutte spydspidser – i den nationale DTC- serie igennem mange år
sideløbende med deltagelsen på Le Mans og andre internationale løb i den
internationale sportsvognsverden.
Arrangementet er kommet i stand ved medvirken fra bl. a. tunboen René
Nyvang, der kender John Nielsen fra Le Mans banen, hvor Nyvang har været
kok for John Nielsen team. Økonomisk er arrangementet muliggjort gennem
støtte fra Odder Kulturforening, som kommunen står bag, Tunø

Teltholderforening og Tunø Fonden.
Foredraget begynder kl 14, så det også er muligt for interesserede på land at
komme frem og tilbage på samme dag. Men TKK har også tilrettelagt en ”John
Nielsen pakke”, der omfatter færgetur, frokost, foredrag med videre. Se mere
om tilmelding og priser sidst i dette nyhedsbrev. Det er en oplagt julegave-ide!
Der er dog et enkelt forbehold, som vi dog ikke regner med bliver aktuelt: Den
uforudsigelige corona-virus. Skulle en aflysning blive aktuel, vil vi meddele det,
så snart beslutningen er truffet. Og alle, der på forhånd har købt billet, vil
naturligvis får påengene refunderet
En anden vigtig begivenhed var planlagt til den 8. januar i Ølykkecentret på
Tunø kl 14. Det er den årlige – og festlige – nytårskur, hvor medlemmerne ville
få mulighed for at vinde en af de 11 flotte kunstværker- og genstande, som TKK
har indkøbt.
Her griber coronaen ind. Datoen er så tæt på de nugældende restriktioner, at vi
har besluttet at udskyde arrangementet til den kommende generalforsamling
først i marts. Det er beklageligt, men desværre nøvendigt.
Der er meget mere om de flotte gaver på TKK’s hjemmeside
www.tunoekunstkultur.dk, så klik ind der og se billeder af de mange gevinster.
Kun medlemmer deltager i lodtrækningen. Vi håber at rigtig mange medlemmer
vil møde op, og traditionen tro byder vi på lidt boblevand og mundgodt, der
passer til nytåret.
Men lad os lige tage en rundtur omkring sommeren og efterårets aktiviteter.
Vi lagde ud med dukketeater den 10. – 11., weekenden efter var der plakatauktion, onsdag den 21. Musik og fællessang på havnen, og i samme uge
underviste kunstner Peder Nors unge i tegne- og maleteknik i Vandtanken, hvor
han selv udstillede sine værker.
Desuden blev TKK’s nyindkøbte pavillon på Hovedgaden indviet af kunstnerne
Dorte Wulff og Karen Ette.
Størst opbakning var der til arrangementet i
havneteltet, der blev fyldt, da “De3påTunø”,
Lars Borup, Peter Egsmark og Jan Daus
stod for musik og underholdning. Teltet var
fyldt med sejlere, turister, sommerhusejere
og fastboende. To timer var der afsat, men
der var stemning til at fortsætte timer endnu, men det blev uden musik.

Økonomisk gav plakat-auktionen en dejlig indsprøjtning til TKK. Ca 25.000 kr
kom der ind med Lars Borup som auktionarius. Mest eftertragtet var Hans
Krulls dobbeltplakat fra 1997, der fik hammerslag på 9.100 kr. Plakaterne var
skænket af Tunø Festival, som corona-epidemien lukkede permanent sidste år.
Teaterdirektør Jakob Kirkegaard, Spektaklo, stod solo med forestillingen Rejsen
i gymnastiksalen. Med få primitive rekvisitter berettede bedstefar Birk levende
og engageret om sin dramatiske rejse gennem Europa for 2000 år siden, og de
forholdsvis få siddepladser var besat begge dage.
Arrangementsrækken i juli sluttede af i Vandtanken, hvor Nors over flere dage
underviste unge i måske at blive fremtidens kunstnere. De unge var meget
tilfredse, og det samme gav Nors udtryk for, så det er nok ikke sidste, at det
arrangement finder sted.
I august stod TKK for en koncert med musikerne Alex Jønsson – guitarist - og
den finske sangerinde, Mirja Klippel.
De var på en helt
særlig en ø-turné –
som skulle bringe
musik rundt i
sommerlandet til nogle
af de mange
fantastiske, smukke og
særlige øer, som vi har
her i Danmark.
Turneen blev støttet af
Kulturministeriets særlige pulje for sommeraktiviteter ifm med covid-19 og
arrangeres på Tunø i samarbejde med Tunø Kunst Kultur.
Efteråret bød også på initiativer. I august holdt kunstneren Peder Nors
workshop på øen med titlen ”Lav dit eget linoleumstryk”. Der blev undervist i
tegning, hvordan man snitter og hvordan man trykker det færdige lino-snit.
Sidste aktivitet var i november, hvor den rutinerede håndværkskunster Karin
Schmidt i spidsen for et genbrugskursus, hvor grundtanken var, at det meste

kan genbruges og få helt nyt og gratis liv.
Som vedtægterne foreskriver, er der planlagt generalforsamling i begyndelsen.
Præcis dato, tid og sted vender vi tilbage med i begyndelsen af det nye år.
Nu tilbage til John Nielsen arrangementet. Pakken, der henvender sig til
interesserede på land, består af:
- Færge - afg. Hou kl. 9 og retur i Hou 17.40 - Rundstykke og kaffe/the på
færgen - Traktortur – tur i racer-simulator (5 min.) - let frokost - foredrag med
John Nielsen - tid til at gå på oplevelse på øen
Prisen er 290 kr for medlemmer og 390 kr for ikke-medlemmer.
Adgang kun til foredraget koster 50 kr for medlemmer og 100 kr for ikkemedlemmer.
Arrangementet finder sted på Tunø skole den 22. januar kl 14, og der er et
begrænset antal pladser, som sælger efter princippet "først til mølle".
Tilmelding skal ske via mail til info@tunoekunstkultur.dk
Læs mere på http://tunoekunstkultur.dk, hvor du også kan melde dig ind i
foreningen.
Med ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår
Venlig hilsen
Tunø Kunst Kultur
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