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Struer Tracks åbner udstilling med et bogstaveligt BRAG
Den nye lydkunstfestival Struer Tracks inviterer alle byens borgere til at deltage i
et unikt lydeksperiment, når festivalens udstilling ’Lydmærker’ skal åbnes lørdag
d. 3. juni med et bogstaveligt brag - også kaldt BRAGET i Struer!

HVOR LANGT VÆK KAN MAN HØRE STRUER FRA STRUER?
Hvordan mon det lyder, når alle borgere i Struer på en og samme tid larmer med
deres mest støjende genstande? Lørdag d. 3. juni kl. 12.00 vil Struer Tracks
forsøge at sætte netop dette scenarie op, og inviterer derfor alle til at deltage i
et tre minutters lydeksperiment, hvor vi skal skabe et brag, der forhåbentligt vil
give genlyd langt udenfor Struer.
Struer Tracks opfordrer til at man møder op på Rådhuspladsen i Struer og finder
sin gamle tromme, sit tågehorn eller gjaldende ringeklokker frem, trykker
bilhornet i bund og lader motoren brumme eller slår sine gamle gryder mod
hinanden imens man råber eller synger af sine lungers fulde kraft. Alt sammen for
at vise, at der er lyd – og sammenhold omkring den - i Struer. I de tre minutter,
hvor der støjes i fællesskab, måles lyden, så vi kan finde ud af, hvor langt væk
man kan høre Struer fra Struer.

ET FÆLLES BRAG FOR ÅBNINGEN AF LYDMÆRKER
Lydeksperimentet BRAGET i Struer markerer samtidig indvielsen af udstillingen
’Lydmærker’, der fylder byen med lydkunstværker skabt specifikt til lydens by,

Struer. Fælles for værkerne er, at de er kunstneriske bud på eller undersøgelser af
lydmærker i Struer. Et lydmærke er en lyd, der knytter sig til et bestemt sted og
det er ofte bevidst eller ubevidst forbundet med oplevelsen af stedet som fx
kirkeklokker på bytorvet eller skibstuden og mågeskrig i havnen. De deltagende
kunstnere arbejder på hver deres måde med temaet lydmærke og forsøger
spørgende, demonstrativt eller legende at indkredse lydens rolle i lydens by.

LYDEN FORTSÆTTER EFTER BRAGET
Efter begivenheden kan man tage på en tur omkring i byen, hvor man kan se og
høre de nye værker i byen for første gang. Kl. 13. inviteres alle interesserede til en
fælles tur rundt til værkerne i byen. Her vil du kunne møde nogle af kunstnerne og
festivalteamet, som fortæller om kunstværkerne. Turen starter ved den gamle
Danske Bank-bygning Østergade 29.
Samme dag præsenterer Struer Tracks også et spændende møde mellem den
elektroniske musiker Mike Sheridan og guitarist og komponist Jacob Bro i en
særlig koncert på Struer Musikskole kl. 16.00. Her vil de to anerkendte musikere
inddrage lyde fra bl.a. Struers nye permanente lydskulptur Vind og Vand af Frode
Gundorf Nielsen.

BRAGET I STRUER
Hvor: Struer Rådhusplads
Hvornår: lørdag d. 3. juni kl. 12.00
Hvad: Et 3 minutter langt brag, som skabes i fællesskab af borgerene i Struer.

OM STRUER TRACKS (2. – 18. juni 2017)
Struer Tracks er en ny festival for lydkunst i Lydens By, Struer. Festivalen folder
sig ud i to spor, som vil få byen til at summe af lyd; en udstilling af
lydkunstværker i byens gader og stræder samt en lang række iørefaldende
lydarrangementer og workshops. I dagene 2. – 18. juni sætter Struer Tracks lyden i
fokus, og både lokale såvel som besøgende inviteres udenfor i sommeren til at
lytte, lære, opleve, udforske og opspore lyden af Struer. www.struertracks.dk
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