Fang ”nuet” i Momentet
Folkelig kunst og idræt skaber en attraktiv bymidte i Lystrup

Visionen om kunst i momentet
Lystrups Svømnings nye Svømme- og Aktivitetscenter Momentet er en tilbygning til den eksisterende svømmehals 25-meters bassin. Byggeriet af Momentet startede i efteråret 2020 og skal efter tidsplanen stå færdigt
i foråret 2022. Momentet er et nyt og moderne center med varmtvandsbassin, et sansemotorisk vand- og
bevægelsesområde, spabad, handicapvenlige omklædningsrum, saunaer til saunagus og udendørsbrusere.
Alt sammen med adgang og sammenhængskraft til et åbent foyerområde med forskellige rum til gavn for et
alsidigt og livligt klubmiljø, med plads til events, udstillinger og foredrag.
Momentet betyder at være i ”øjeblikket” og dermed fange ”nuet”. Det vil vi gøre ved at implementere vægmaleri i svømmehalsmiljøet, vanddæmoner i bronze ved varmtvandsbassinet og kunst i udeområdet i form af
bænke og facade kunst. Det skal bidrage med nye og anderledes sanseindtryk til svømningen og sætte kunst i
øjenhøjde med borgerne, samtidig med at det giver lyst til at blive i ”nuet”.
Momentets ”identitet” er vigtig for os at udtrykke gennem et sammenspil mellem sport og kunst, hvorfor
kunst i form af vægmalerier, skulpturer, dekorede bænke og elementer i såvel centerets ude- som indemiljø er
implementeret som det kulturskabende element. Synliggørelse af folkelig kunst er del af vores overordnede
strategi for at sammenkoble idræt og kunst i Momentet. Overordnet vil vi styrke det kulturelle og energiskabende miljø i lokalsamfundet og medvirke til, at folkelig kunst er synligt og identitetsskabende, der hvor borgerne bor og færdes i lokalsamfundet. Det vil samtidig bidrage til en overordnet idé og tanke med at få kunst
og kultur ind i lokalsamfundet, således kunstneriske udtryk ikke kun kan opleves i storbyen.
Udearealet omkring Momentet vil være omgivet af en Aktivitets- og Fællesskabsplads, som danner rammerne
om et attraktivt og kulturelt udendørsmiljø, der gennem aktivitetsmuligheder og plads til socialt samvær, som
skal motivere både børn og voksne til at dyrke mere motion, mødes på tværs og i højere grad aktivt bruge
lokalområdet.

Designbillede af Momonentet

Designbillede af Momentet. Bagerst i billedet

og et aktivt udemiljø

ses den nuværende svømmehal

Folkelig kunst
Siden starten af idé- og projektfasen har vi lagt vægt på at inddrage og samtale med borgere fra lokalsamfundet i og omkring Lystrup. Århuskunstner Hans Oldau Krull, som også bor i Lystrup, kom allerede med i idéfasen
af projektet med troen på, at kunst i forskellige udtryk og former skal være en integreret og levende del af
Momentet. Lystrup Svømnings ildsjæle har med begejstring igennem de seneste 3 år i samarbejde med Hans
Krull udviklet dette projekt og forenet fælles mål og vision om at udvikle lokalsamfundet ved at sammenkoble
kunst og idrætsmiljøer.
Vi vil danne rammerne for et uforglemmeligt sted, som folk uanset alder og på tværs af interesser har lyst til at
besøge igen og igen. Vi har gennem et løbende udviklende samarbejde formet forskellige små kunstprojekter
med borgerinddragelse som supplement til kunstens hovedprojekter, som er vægmaleriet og vandskulpturerne.
Ideprocessen er i gang, da vi sammen kan skabe et kulturelt miljø, som tiltrækker borgere med både idrætslige
og kulturelle interesser. Vi vil i samme område tiltrække borgere, som har interesse i Street-art og samtidig tiltrække borgere, som i samme areal vil spille Street fodbold. Momentet bliver et center med leg og bevægelse
i vandet, mens der i samme område eller i lokalet ved siden holdes foredrag eller inviteres til et tegnekursus.
Centeret og Fællesskabspladsen forener arenaer og mulighederne for at bruge dem til gavn for borgerne med
forskellige interesser.
Delprojekterne involverer inddragelse af udvalgte borgegrupper, som sammen med Hans Oldau Krull skal
skabe kunst til gavn for befolkningen.

Kort om Kunstner Hans Oldau Krull
Hans O. Krull er kendt for gavlmaleriet ”Mågekysset” i Fiskergade i Aarhus. Et kunstværk som får os til at associere til vand, hav, kærlighed og det maritime. Elementer, der optager Hans Krull og ofte er at finde i hans
kunstværker. Hans Krull har doneret 200 nummereret plakater af ”Mågekysset” til Momentet og dermed været
med til at indsamle over 200.000 kr. I sine malerier bruger Hans Krull en dynamisk og kraftfuld streg, med
stærkt ekspressive farver til at udtrykke et ofte drømmende indhold. Vandets mytologi, strukturerne i vand,
strøm, koraller og ikke mindst de første menneskelige bopladser i Danmark, som bl.a. lå ved Engsøen i Lystrup,
danner grundlag for det kunstneriske indtryk.
Hans Krull har i andre kunstprojekter både i Danmark og på Bali samarbejdet med kunstneren Peter Birk, hvorfor dele af vægudsmykningen vil være en kombination af deres arbejde, mens andet som f.eks. vanddæmoner
vil være lavet af Hans Krull alene.

Hans Oldau Krull og Peter Birk, kunstnere

Mågekysset af Hans Oldau Krull

Projektindhold
Der er lavet et særskilt budgetoverslag, som er er vedlagt projektbeskrivelsen. Vi er gennem dialog og sparing
med Hans Krull nået frem til, at kunsten skal bestå af nedenstående elementer. Det samlede budget er på ca.
1,65 millioner kr. Projekterne formes som en løbende proces, der hele tiden udvikler sig.
Den Folkelige kunst i projekt ”Fang Nuet i Momentet” indeholder flg. delprojekter:

•

Vægmaleri – kunstudsmykning af bagvæg i svømmehalsmiljø lavet i et samarbejde mellem kunstner
Hans Oldau Krull og Kunstner Peter Birk – Samlet budget 400.000 kr.
Vægmaleriet er en blanding af maleri på lærred og direkte kunst malet på bagvæggen i svømmehallen.
Væggen er lavet af beton. Vægmaleriet kan ses fra varmtvandsbassinet, spabadet – balkonafsnit og foyer/
klubmiljøet.

•

Kunst i centeret – Malerier og udstillinger – samlet budget 83.000 kr.
Kunst og udstillinger i foyerområde i Momentet. Lystrup Svømning vil i samarbejde med Hans Oldau Krull
samle borgere til Street-Art udstillinger, demonstrationer, kurser og debatter omkring kunst og kultur. Der
etableres en væg til både nye og etablerede kunstnere kan udstille og fortælle om deres kunst. Lystrup
kunstforening implementeres i projektet. Kendskabsgraden til Momentet og muligheden for at skabe kulturelle events og arrangementer skal bredes ud til hele Århus Nord området.

•

3 bronzeskulpturer ”dæmoner” lavet af kunstner Hans Oldau Krull – samlet budget 950.000 kr.
Skulpturerne er mellem 165 og 200 cm høje og stilles for enden af varmtvandsbassinet – de vil på forskellig vis sprøjte vand ud over bassinet. Hans Oldau Krull har gennem idéfasen påbegyndt udformningen af
skulpturerne i træ

•

Bænke udsmykket og formet i udemiljøet med et vildmarksbed som omgivelse – samlet budget 100.000
kr.
Bænkene skal udsmykkes af voksne borgere i samarbejde og Hans Oldau Krull med henblik på at forebygge
eller mindske ensomhed i lokalsamfundet. En tilstødende skrænt, som ligger mellem Momentet og fodboldbaner skal beplantes med vildmarksblomster, krydderurter og ukrudt som kan bruges til udendørs
madlavning. Bænkene skal symbolisere sammenhold, æstetik og kærlighed – og skal være grobund for fællesskaber og identitetsskabende kunst til gavn for borgerne

•

Kunst udsmykning på eksisterende transformerstation – samlet budget 125.000 kr.
På pladsen foran Momentet står en transformerstation som i dag er omgivet af et gammelt grimt træskur.
Vi vil i det demokratisk og udviklende projekt samle kunst og idrætsinteresserede unge mellem 16 og 30
som i samarbejde med Hans Oldau Krull skal udsmykke transformerstationen. Transformerstationen står
på for Fællesskabspladsen, så alle besøgende kan se den. Udsmykning vil i høj grad give et billede af unge i
bybilledet – byde velkommen og skabe indtryk af, at alle kan føle sig velkommen uanset interesse.

Succeskriterier
• At byens erhverv og borger i samarbejde med Lystrup Svømning løfter lokalområdet til et mere attraktivt
•
•
•
•
•
•

område for borgere, erhverv, institutioner, skoler og besøgende. Et sted, hvor tilflyttere kan komme og
danne fællesskaber og nemt finde interesser og samtalesteder.
Momentet årligt besøges af 10.000 gæster, som kommer for at opleve kunsten. At aktivitetspladsen bliver
et naturligt og attraktivt samlingssted for byen og et udflugtsmål i sig selv.
At 7.000 medlemmer ugentligt besøger i Momentet. (Lystrup Svømning har i dag 4800 medlemmer som
udover 8520-området kommer fra Risskov, Egå, Vejlby, Hjortshøj, Skødstrup, Løgten, Hornslet, Ugelbølle,
Rønde, Hårup, Mejlby, Trige og Århus N).
At Momentet og aktivitetspladsen binder Lystrup Skole, Lystrup Kirke, Lystrup Lokalcenter, Lystrup Idrætscenter, butiksliv og stisystemerne sammen og skaber en naturlig bymidte.
At udbrede kunst til ikke bare at være noget, man møder på museer, men noget som er i øjenhøjde med
borgerne.
At kunsten bidrager til at inspirere og motivere nye målgrupper til at benytte Momentet og dets faciliteter.
15% af de besøgende på aktivitetspladsen har ikke tilknytning til svømning, men besøger stedet for at deltage i andre arrangementer, for det sociale samvær, for at opleve kunsten eller at opsøge nye muligheder
for aktivitet.

Målgrupper
Vi arbejder tæt sammen med vores netværk og inddrager samarbejdspartnere i udvikling og igangsættelse af
projekter for at sikre en bred vifte af aktiviteter og tilbud til vores målgruppe.
• Borgere i forskellige aldersgrupper i og omkring Lystrupområdet
• Lystrup Svømnings medlemmer
• Lokale skoler, daginstitutioner, dagpleje og lokalcenter
• Junior- og ungdomsklubber
• Lystrup IF øvrige afdelinger
• Kunstinteresserede
• Børn og voksen med psykisk og eller fysisk funktionsnedsættelse
• Erhverv – Arbejdspladser / Virksomheder
Tak for din tid, interesse og eventuelle støtte. På vegne af idrætslivet, byen og foreningen er vi taknemmelige
og værdsætter alt dialog og samarbejde for at projektet lykkes.
På vegne af Momentet og Lystrup Svømning

Camilla Jørgensen, Direktør

Synlighed for de, som støtter projektet
Vi har et godt pressesamarbejde med de lokalemedier, og der er i årenes løb udgivet forskellige artikler om arbejdet med projektet. Vores sociale medier opdateres løbende med sponsorater og fondsdonationer til projektet.
Donationer over 5000 kr.
• Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram profiler.
Donationer over 10.000 kr.
• Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram profiler.

•

Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside www.momentet.nu i hele byggeperioden.

Donationer over 25.000 kr.

•
•

Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram profiler.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside. www.momentet.nu i hele bygge-

•

perioden.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside i 1 år fra Momentet åbner.

Donationer over 50.000 kr.

•
•
•
•

Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram profiler.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside. www.momentet.nu i hele byggeperioden.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside i 1 år fra Momentet åbner.
Logo i forbindelse med 2 aftalte events/stævner/arrangementer det første år Momentet har åbent.

Donationer over 100.000 kr.

•
•
•
•
•

Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram profiler.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside. www.momentet.nu i hele byggeperioden.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside i 2 år fra Momentet åbner.
Logo i forbindelse med 4 aftalte events/stævner/arrangementer det første år Momentet har åbent.
Permanent eksponering i Momentet på sponsorvæg.

Donationer over 250.000 kr.
Offentliggøres på www.lystrupsvoemning.dk og på vores LinkedIn, Facebook og Instagram profiler.
Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside. www.momentet.nu i hele byggeperioden.
• Bannerreklame med link til egen hjemmeside på Momentet hjemmeside i 2 år fra Momentet åbner.
• Logo i forbindelse med 6 aftalte events/stævner/arrangementer det første år Momentet har åbent.
• Permanent eksponering i Momentet på sponsorvæg.
• 10% rabat på voksensvømning til alle ansatte i virksomheden i 1 år fra Momentet åbner.
• En familiedag i Momentet med gratis adgang til svømning og leg i bassinerne 2 timer for ansatte og deres familie fra virksomheden. Familiedagen aftales i god tid og planlægges i samarbejdet med Momentet. Familiedagen
kan afholdes en dag fra måneden efter Momentets åbning og et år frem.

•
•

Alle illustrerede malerier i dette katalog er malet af Hans Krull i 2020 som oplæg til Momentet. De to designbilleder af bassin og udemiljø er lavet af arkitetfirmaet GPP ud fra byggeprojektet Momentet. Formålet med
dette katalog er til indsamling af midler til realisering af kunstprojektet. Kataloget er udarbejdet af Lystrup
Svømning.
Kontaktperson til såvel spørgsmål som donation:
Direktør Camilla Jørgensen, mobil 26 70 97 03, mail cj@lystrupsvoemning.dk

