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VERDENSARV – Violi-
nerne spillede, solen skin-
nede, og der var højt hu-
mør ombord, da den flotte 
Vadehavsudstilling på fær-
gen fik sin officielle indvi-
else 27. januar.

Der var stort fremmøde 
af turistorganisationer, 
politikere og ikke mindst 
kommunens bærende 
kræfter bag udstillingen.

Den sejlende indvielse, 
der strakte sig over et par 
dobbeltture, havde også 
tiltrukket hele to TV-statio-
ner og hele den lokale ver-
denspresse.

Plads til nye gæster
”Vadehavet er jo en fanta-
stisk historie om sol, sand, 
strand og vand. 15 mio 
trækfugle kan ikke tage 
fejl,” lød det fra en veloplagt 
salgs- og marketingschef, 
Lindy Kjøller fra Færgen. 
”Og det fine er jo, at de bed-
ste historier udspiller sig 
udenfor højsæsonen. Der 
er stadig masser af plads til 
nye og andre gæster – især 

udenfor højsæsonen – og 
det er også med til at styrke 
de politiske ambitioner om 
større bosætning og vækst. 
Vadehavet er en fantastisk 
mulighed, og en 
historie, der skal 
fortælles bredt.”

Marketingchefen pegede 
også på, at Færgen ’elsker 
at være en del af det lokale’, 
så han sagde straks ja, da 
Jacob Bay fra kommunen 

ringede og præsenterede 
ideen for ham.

”Og jeg blev rigtig, rigtig 
stolt, da jeg så resultatet. 
Faktisk så stolt, at vi nu har 
besluttet at forlænge sejlti-

den til 24 minutter og for-
byde folk at blive siddende 
i bilen under overfarten,” 
sagde Lindy Kjøller til stor 
moro for forsamlingen.

Fra kommunens side blev 
det fremhæ-
vet, at man 

nu bogstaveligt talt kom-
mer gæsterne i møde med 
den nye udstilling.

”På Fanø har vi tænkt an-
derledes. I stedet for at byg-
ge et naturformidlingscen-
ter for verdensarven, der 
skal kæmpe for at trække 
gæsterne til, har vi valgt at 
formidle dér, hvor gæster-
ne alligevel er. Udstillingen 
er både for gæster og de lo-
kale, og det er første skridt 
i retning af at gøre Fanø 
til ét stort formidlingscen-
ter,” lød det fra Kristine 
Kaas Krog, formand for 
Erhvervs- natur- og teknik-
udvalget.

Ud og se virkeligheden
”Jeg håber, at alle vil tage 
sig tid til at studere plan-
cherne og ikke mindst 
komme ud at se, opleve og 
mærke verdensarven i vir-
keligheden,” sagde hun, 
inden hun klippede snoren 
og officielt indviede udstil-
lingen.
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Sejlende Vadehavs-udstilling officielt indviet

Fanø Kunstmuseum  
fejrer 25 års jubilæum
STORM P - I 2017 marke-
rer Fanø Kunstmuseum sit 
25 års jubilæum. Det sker 
blandt andet ved, at den 
faste udstilling hænges op 
i nye temaer, og i uge 30 
markeres jubilæet med et 

særligt fokus på maleren 
Reinhard Heinemann. I 
Jubilæumsåret byder Fanø 
Kunstmuseum også på fire 
særudstillinger.

Sæsonen starter den 8. 
april med en udstilling af 

nogle af Storm P ś satiriske 
og humoristiske tegninger 
udlånt fra Storm P-museet 
på Frederiksberg. 

Havet som tema
Den 4. juni er der fernise-
ring på udstillingen ’THIS 
IS THE SEA’, hvor kunst-
neren René Holm sammen 
med galleriejer Uwe Gol-
denstein udstiller en ræk-
ke internationalt kendte 
kunstnere fra både Tysk-
land, Italien, Tjekkiet og 
Rusland. 

Alle med moderne for-
tolkninger af ’havet’.

Workshops for børn
Den 1. juli åbner en familie-
udstilling med børnebogs-
forfatteren Jacob Martin 
Strids tegninger.

Både i forbindelse med  
denne og ’THIS IS THE 
SEA’-udstillingen vil der 

være tegne workshops for 
børn og forældre. 

Sæsonen slutter med en 
udstilling, hvor Marie Lou-
ise Exner og Finn Hjortskov 
Jensen – der begge er kendt 

for deres kunstværker med 
motiver fra Fanøs natur – 
har udvalgt billederne. Det 
bliver en dialog mellem en 
ældre og en yngre kunstner 
om Fanøs natur.

 Der er fernisering lørdag 
den 2. september.
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Finn Hjortskov Jensen udstiller fra den 2. september under temaet: Fanøs Natur.

Naturvejleder Marco Brodde fortalte om udstillingen, og indvielsen blev overværet af et stort presseudbud, inkl. to TV-stationer.

Lindy Kjøller fra Færgen spøgte med at fordoble sejltiden... ...så færgegæsterne kunne nå at nyde den flotte udstilling... ...der blev indviet af udvalgsformand Kristine Kaas Krog.


