


Vejle Design og Kunstskole tilbyder med start 10 August 2009 et 
intenst forløb for unge med kunstnerisk talent i Vejle og opland og 
hele Region Syd.

Skolen tilbyder et etårigt forløb. Perspektivet er at eleverne kan 
bruge skolen som et springbræt til optagelse på de professionelle 
institutioner f.eks..

Designskolen Kolding, Danmarks Designskole, kunstakademierne el-
ler andre statsanderkendte, videregående uddannelser. Skolen hen-
vender sig primært til de 15 – 25 årige, men kan også appellere til 
unge, der er interesserede i en  afklarings- eller omskolingsproces 
som kan føre mod andet erhvervsarbejde eller uddannelse.

Underviserne er alle uddannede og erfarne designere og kunstnere. 
Der er dagligt undervisning fra 9 – 14.30 fire dage ugentlig. Fore-
drag og workshops med specielt inviterede kunstnere og designere, 
samt en årlig studierejse til en storby (f.eks. Berlin, London eller 
Paris) vil krydre undervisningen. Hvert semester afsluttes med en 
offentlig udstilling af elevarbejder. Ledelsen har også tænkt sig på 
skift at samarbejde med kommuneskoler, gymnasier, andre uddan-
nelsesinstitutioner og virksomheder om en stor årlig udstilling af de 
bedste elevarbejder.  

At se på samtidskunsten her og i verden omkring os, at kende til 
kunst og designhistorie samt at besøge kunstmuseer og gallerier er 
af vital betydning for motivation og forståelse. Det omfattende un-
dervisningsprogram omfatter større projekter indenfor grafisk design, 
fortællende tegning/billede, kommunikation, modetegning, 3D de-
sign og skulptur og introduktion i digital fotografi og video.

Der lægges stor vægt på tegningens fundamentale betydning for den 
overordnede kreative proces. Tegne- og skitseringsteknikker (her-
under perspektivtegning), 3D tegning og tegning som selvstændig 
kunstart er ofte på skemaet.

Vejle Design og Kunstskole skal redegøre og oplyse om design- og 
arkitektuddannelser samt kunstneriske uddannelser i Danmark, men 
også om muligheder også i udlandet.

Fox Belly Gallery er et Vejlensisk undergrundsgalleri, et ikke-kom-
mercielt udstillingssted i hjertet af Vejle, som stimulerer kulturlivet 
lokalt, og bringer kunsten i spil i både udtryk og idé.

Fox Belly Gallery fokuserer både på national og international kunst. 
Og forsøger at vise samtidskunsten som den udfolder sig i dag og 
tage de strømninger op som kommer fra Kunstakademierne og fra 
andre med et udfordrende hjerte.

Fox Belly Gallery er interesseret i de kunstnere der stiller spørgsmål 
til både kunsten som idé/udfoldelse og til det samfund og den ver-
den vi lever i!

Fox Belly Gallery er beliggende i spinderi hallerne i Vejle.

Stedet er på 350 m2 i et råt, men nyistandsat lokale omgivet med 
atelier og kreative værksteder.

AKTUEL UDSTILLING

JEM & FIX - RENE SCHMIDT I  
FOX BELLY GALLERY 
Den 17. april slippes den eksperimenterende samtidskunst atter løs 
i Fox Belly Gallery i Spinderihallerne. Denne gang præsenteres pub-
likum for en af Danmarks måske mest interessante skulptører, Rene 
Schmidt, med udstillingen JEM & FIX

Mere om JEM & FIX: http://www.kopenhagen.dk/interviews/inter-
views/interview_med_rene_schmidt/

SNART i FOX BELLY 2009

De Røde Pølsers Nat m/ Clement Kjersgaard 
Square Music – koncert og performance 
Between the Eyes - gruppeudstilling

Fox Belly Gallery  
Spinderigade 11 A. 7100 Vejle. www.foxbelly.com  
e-mail: foxbelly@foxbelly.com 

Fox Belly Gallery er åben torsdag, fredag, lørdag fra kl. 12.00 - 16.00, 
fra den 17. april til den 30. maj 2009  
Tlf: Flemming Jarle +45 30 291190 

YELLOW BUSINESS
Kunst, kultur og design - Proces, kreativitets, kultur- og produktudvik-
ling - Lys, rum og events

Gør processer tilgængelige, rummelige og produktive.

www.yellowbusiness.dk

OPERATION  
KULTUREL TRIVSEL
Vær med til at skabe Caféliv og kultur der rykker i Vejle

Caféen Den Gamle Arrest og Yellow Business er gået sammen for 
sammen at skabe Caféliv og kultur der rykker i Vejle. 

Læs mere på www.dengamlearrest.com

VEJLE FILMKLUB
Ny sæson starter i September

Filmklubbens formål er at udbrede kendtskabet til og udvikle 
interessen for filmen som kunstart og som kommunikationsmiddel, 
fortrinsvis ved forevisning af spillefilm og kortfilm evt ledsaget af 
foredrag, diskussion o.lign.

www.vejlefilmklub.dk 

JIVE-JAZZ VEJLE
”Provinsens førende jazzforening” En betegnelse bl.a. Ekstra Bladet 
ved flere lejligheder har givet JIVE ”Uofficielle danmarksmestre i at 
skaffe verdensnavne til provinsen”

JIVE er en jazzforening med et højt engagementsniveau. Forenin-
gen arrangerer typisk 8 - 10 koncerter pr. halvår. Genremæssigt 
bevæger foreningen sig mest inden for den moderne jazz, samt den 
mere eksperimenterende jazz og brasiliansk inspireret bossa-nova 
jazz. Et af JIVE’s varemærker er evnen til selv at skabe nogle kunst-
nerisk interessante konstellationer.

www.jive-jazz.dk

FORENINGEN FOR KULTUREL  
TRIVSEL
Foreningens formål er, gennem fællesskab og personligt engage-
ment at fremme kulturelle aktiviteter i Vejle og står bl.a. bag Urban 
Tribe Night.

”Urban Tribe Night er et sted, et rum for den næste generation af 
kulturelle tiltag i Vejle og omegn. Du inviteres til at opleve, bidrage 
til og være en del af det kreative lag, kunstnere, kreative, performe-
re og de fritænkere der skaber subkulturen og græsrødderne. Urban 
Tribe Night skaber rummet, du skaber indholdet.”

Læs mere på www.facebook.com/group.php?gid=37683399370

Følg løbende med i andre tiltag fra Foreningen For Kulturel Trivsel  
på www.yellowbusiness.dk

 

YDUN
Et spektum af alle regnbuens farver breder sig ud over byen, der i 
pulserende rytmer sender chokbølger ud gennem landskabet. 
Mål: Vejles unge skal have kulturelle events. Byen skal være et 
sprudlende mekka af ting at give sig til.

Ydun  er i den nordiske mytologi også gudinden for evig ungdom. I 
foreningen Ydun anser vi ungdommen for at være nøglen til kreativt 
iværksætteri, hvad enten man er ung i krop eller sind. Målet for for-
eningen er helt konkret at skabe flere kulturelle arrangementer for 
unge i Vejle og opland.

Foreningen er ikke tænkt som en egentlig forening, men mere et 
dynamisk og kulturelt miljø bestående af mennesker, som af den ene 
eller anden årsag har lyst til at gøre Vejle til et federe sted at være. 

Du kan bruge Ydun til lige det, du har lyst til. Hvis du har en god idé, 
kan du henvende dig til os, eller også kan du bare holde øje med os i 
bybilledet, når vi laver fester, koncerter, workshops, filmprojekter og 
en masse andet. Alle er nemlig velkomne til både at blive medlem 
eller bare dukke op til vores arrangementer.

Ydun er åben for alle, der mener, de kan bidrage på den ene eller 
anden måde. Som medlem behøver man ikke at have noget erfaring, 
bare man har lyst til at Vejle skal være mere kulturel, så er det fint. 

Som aktivt medlem udvikler man en masse gode idéer, man forsøger 
at realisere eller også er man bare praktisk gris – det er helt op til 
en selv.

 

YDUN ART FESTIVAL
FREDAG DEN 17. APRIL OG LØRDAG DEN 18. APRIL I 
BYGNINGEN, VEJLE.

Ydun Art Festival er et frirum for de kreative og kunstinteressede i 
Vejle og omegn. Du kan her enten nyde diverse former for kunst lavet 
af unge indsjæle, eller du kan selv bidrage med dit eget livsværk. 
Dette kan være alt fra fotografi, maleri, musik i alle former, skuespil, 
design osv.

www.ydunvejle.dk 
www.facebook.com/group.php?gid=41773886016

Et grænseoverskridende bidrag til kulturen og undergrunden i Vejle. 
Et samarbejde imellem Foreningen For Kulturel Trivsel, Vejle Design 
og Kunstskole, Yellow Business og Den Gamle Arrest. 

PROGRAM 
Mal på væggene til live-musik af Johan Segerberg 
sammen med billedkunstneren Anders Reventlov Larsen 
og studerende fra Vejle Design og Kunstskole. 
Freestyle Painting og ARTBar. 
Hæng ud i atelieret; Mal med, eller bare se på, lyt, oplev.

Fredag den 24. april summer det ovenpå Caféen Den Gamle Arrest, 
Klostergade 1 i Vejle. Her vil studerende fra Vejle Design og Kunst-
skole forberede 1.salen i Den Gamle Arrest til at danne baggrund for 
en kunstnerisk og musikalsk event, ikke før set i byen.

Her inviteres du til at komme og udtrykke dig direkte på rummets 
vægge til tonerne fra den eksperimenterende musiker Johan Seger-
berg, der leger med jazzens alternative muligheder som musikalsk 
inspiration og lydtapet for aftenens kunstneriske udfoldelser.

Kunstneren og Street-artisten Anders Reventlov Larsen fra det Jyske 
Kunstakademi, vil sammen med de studerende fra Design og Kunst-
skolen, motivere, inspirere og udfordre os alle igennem de kunstneri-
ske blokeringer man måtte have. Og lyset vil være med til at bidrage 
til det samlede udtryk - både på egne og på rummets præmisser.

I ARTBaren genskaber vi stemningen fra den franske café-salon par-
ret med loungens tilbagelænede coolness og magelighed. Gertrud 
Stein møder det 21. århundrede. Atelier-stemning i yderste potens. 
Sammen skaber vi aftenen, stemningen, rummet og værket.

Det værk der står tilbage, vil ugen efter stå åbent for publikum der 
kan komme og inspicere aftenens fælles aftryk. En kunst i sig selv, 
før det igen bliver malet over. For måske at blive genopdaget der bag 
Den Gamle Arrests vægge...et re-play, et kulturelt monument over en 
svunden tid, et tiltag for den næste generation af Kulturel Trivsel og 
undergrund i Vejle.

UNDERGRUND, SUBKULTUR, AUTONOMT MILJØ, ALTERNATIVE  
KULTURTILBUD, AVANTGARDE

Kært barn har mange navne - men sagen er at den eksisterer, denne 
undergrund. Lige udenfor døren. Ned ad gaden, rundt om hjørnet, 
opad trappen. Alle steder pibler den frem og slår sine rødder. Også i 
Vejle. URBAN TRIBE arrangementerne er bl.a. en eksponent for det 
autonome miljø i byen, men der er mange andre som vedholdene 
stikker hovedet frem og som derfor skal have plads på denne MA-
GASINPOSTER. For SUBKULTUR er en modkultur, og modkultur er 
nødvendig for ikke at falde i søvn, at holde sig frisk og bevidst om-
kring hvad der foregår rundt omkring os - at vise alternative veje. Fra 
nær og fjern. Drevet af et stort engagement og opportunisme. Unge 
som ældre. Vejle skal være stolte af disse ildsjæle, foreningerne og 
den kultur der bliver skabt. Og alle kan vi glæde os over de oplevelser 
vi kan få. 

Så en opfordring skal lyde til alle: Besøg stederne. Arrangementerne. 
Støt både de nye, de spirende og de mere etablerede. Vær med til at 
give liv til byen og gør livet lidt rigere for dig selv.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Foreningen For Kulturel Trivsel & Vejle Design og Kunstskole

TAK FOR HJÆLPEN

I forbindelse med denne Urban Tribe ART&JAZZ Night har vi fået 
både hjælp og støtte, og for det vil vi gerne sige tak. Herunder er en 
foreløbig liste over de der har bidraget og er nået med før deadline:

DYRUP PROFESSIONAL Vejle · www.dyrup.dk

SMURFIT KAPPA Kolding · www.smurfitkappa.dk

CAFÈEN DEN GAMLE ARREST Vejle · www.dengamlearrest.com

VEJLE KULTUR www.vejle.dk

VEJLE DESIGN OG KUNSTSKOLE  
BANEGÅRDSPLADSEN 6,3. 7100 VEJLE

KOM OG OPLEV DET MALEDE RUM UGEN EFTER ART&JAZZ NIGHT
LÆS MERE PÅ WWW.DENGAMLEARREST.COM

URBAN TRIBE ART&JAZZ NIGHT 
FREDAG DEN 24.04.09 KL. 19-24 
1. SALEN, DEN GAMLE ARREST 
KLOSTERGADE 1, VEJLE
MAL PÅ VÆGGENE TIL MUSIK - RUMMET ER DIT  
ALLE ER INVITERET

EN HYLDEST TIL BYENS ALTERNATIVE UNIVERS  
OG TIL ILDSJÆLENE BAG. EN STOR TAK TIL VORE SPONSORER  
+ DIG

INFORMATIONSMØDER 
VEJLE DESIGN OG KUNSTSKOLE
VEJLE DESIGN OG KUNSTSKOLE HOLDER  
INFORMATIONSMØDER OM UNDERVISNINGEN, 
OM FORLØBET, OG OM HVAD SKOLEN KAN 
FORBEREDE TIL, ONSDAG 15 APRIL KL 17.00,  
ONSDAG 13 MAJ KL 17.00 OG ONSDAG 3 JUNI KL 
17.00 PÅ VEJLE DESIGN OG KUNSTSKOLE 
BANEGÅRDSPLADSEN 6,3.
7100 VEJLE
www.vejledesignogkunstskole.dk


