19. – 26. FEB 2022

INTERNATIONAL LYSFESTIVAL - RINGKØBING - ALKJÆR LUKKE PARK

INVITATION TIL SKOLER
LYSENDE SVAMPE-VÆRKSTEDER
Vær lyskunstner og mal en svamp med lysende UV-maling. Dit værk vil
indgå i en kæmpe lysinstallation i Alkjær Lukke og kan senere opleves i
Naturkraft.
Lysfestivalen – Vinterlys
I 2022 laver Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med en række
aktører lysfestivalen Vinterlys. Årets tema er ”Livets træ”. Temaet
belyser (bogstaveligt talt) naturens skønhed og undersøger hvordan
alting i naturen er forbundet og levende.

Magiske svampe og talende træer
De fleste mennesker tænker på svampens frugt - den vi kan se over
jorden. Men under jorden er et gigantisk netværk af svampe,
mycelium. Nettet kaldes Wood-Wide-Web og gør det muligt for
træerne at få næring, og tale med hinanden. Det underjordiske
svampenet er afgørende for at holde skoven sund.
Tænk over det vilde, levende og kommunikerende system der er
under dine fødder i jorden. En tur i skoven vil aldrig være det samme
igen!

Faktaboks:
Mycelium er
urgammelt
organizsme faktisk
ca. 500.000.000 år.

DET ER ENKELT AT DELTAGE
Fortæl hvor mange metalsvampe I ønsker, afhængigt af deltagere. Fx 50 eller 100 stk. Alle årgange kan
deltage. Deadline for deltagelse er fredag d. 28. januar. Tilmed her: maria.vandborg@rksk.dk
Vi leverer metalsvampene på skolens kontor i uge 5 til angivne kontaktperson.
Vi skal have svampene tilbage senest torsdag den 10. februar, så vi kan nå at give dem flere gange lak.
Leveres til kulturafdelingen, att.: Maria Vandborg, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing eller afhentes
efter aftale.
I pakken medfølger en kort instruks, men det er meget enkelt, se fotos her:

UV malingen skal I selv sørge for og kan købes bl.a. på
https://www.soundstorexl.com/produkter/5737-universal-uv-maling/
6 forskellige farver i dette mærke Creall, pris: 510 kr.
Eleverne må male lige hvad de vil, mønstre etc. – men vigtigt at
svampene får 2 lag maling på begge sider for at det er dækkende.

Skole-kontaktperson ved Lysfestivalen:
Maria Vandborg maria.vandborg@rksk.dk M: 24873140

