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AFTAL GRATIS SYNSTEST: 
optik-hallmann.com

Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland
 * Tilbuddet gælder frem til d. 30.09.2018. Vejl. pris gælder et stel fra Vienna-Design og ensfarvede styrke-glas med index 1,5 i brun, grå eller grøn 75% eller 85%

Gyldig t.o.m 30.09.2018. Kan ikke kombineres med 
andre Gavekort og Tilbud. Gyldig for et nyt køb.

for Premium Progressiveglas 
fra 3.500,– kr.

GAVEKORT
1000,– kr. 

Din unik

synsoplevelse !

     800,–
Solbrille

fra

 *
kr.Glidendeovergang

fra 1250,- kr.

Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Udstillinger i august- oktober 2018
- 26.8: Flemming Quist Møller: Cykelmyggen Egon,  
Bennys Badekar og Snuden og  Plakattapet
18.8 – 21.10: Kvindeliv – kvinders liv på Fanø,  
skildret af kunstnere. Samarbejde mellem  
museerne på Fanø og Fanø Dagbog
1.9 – 21.10: Kunstnere vi mødte  
– og hvis værker blev en vigtig del af vores liv.  
Udstilling af privatsamling fra Esbjerg
21.9.- 23. 9: Fanø Strikkefestival  
Udstilling med arbejder af færingen  
Ann Højgaard Slot og fynboen Vibe Munck.  
Udvidede åbningstider
November - marts: Vinterudstilling  
– i samarbejde med Fanø Skoles afgangsklasser

FOTOUDSTILING – På 
en indendørs, grøn ten-

nisbane lavet i kunststof 
knokler fem personer i dis-

se dage for at være klar til 
åbningen af en ny, stor tu-
ristattraktion på Fanø. Det 
er ægteparret Christel og 
Jørgen Seyfarth, fotogra-

ferne Ole Joern og Robert 
Attermann fra Red Star og 
Kis Sharasuvana, som den 
18. august åbner dørene for 
udstillingen Fanø Dagbog. 

”Vi begyndte første gang 
at snakke om ideen for om-
kring et år siden. Vi var alle 
meget imponerede over Fa-
nødragten og de historier, 
der knytter sig til den,” si-
ger Christel Seyfarth. 

Og netop Fanødragten er 
centrum for den nye udstil-
ling. Med cirka 40 billeder 
af kvinder i Fanødragten 
vil de fire kreative perso-
ner omdanne tennisbanen 
til et stort, sort lokale med 
spotlys på de forskellige 
billeder. 

”Vi har valgt nogle mo-
tiver, som måske ikke lige 
ville være det første, man 
vælger. Ideen har været at 
skildre kvindelivet på en 
mere kunstnerisk måde. Vi 
er vant til at se dragten i én 
stor masse, oftest sammen 
med en masse andre drag-
ter, men her sætter vi dem 
ind i den rigtige kontekst. 
Der er mange, der ikke er 
klar over, at dragterne har 
hørt til forskellige funk-
tioner for eksempel høst-
pigen. Det er det, vi gerne 
vil fortælle på en seværdig 
måde her,” siger Christel 
Seyfarth.

Et imponerende syn
”Sømanden kommer også 
til at være en del af det, 
men som en skygge i bil-
ledet. Og sådan var det jo 
også i virkeligheden, når de 
ofte var bortrejst i længere 
tid,” siger hun. 

Og man behøver hverken 
at medbringe lup eller mi-
kroskop, når man besøger 
den omdannede tennisba-
ne lige bag Ferielejligheder 
Fanøbad. Billederne kom-
mer nemlig til at fylde cirka 
to gange halvanden meter. 

”Vi tror på, at det kom-
mer til at blive et meget 
imponerende syn. Det der 
helt sorte rum og så alle 
billederne blæst op i stor 
størrelse og i farver,” siger 
Christel Seyfarth. 

Der er dog stadig et stør-
re stykke arbejde at gøre, 
før udstillingen er klar.

Den praktiske del 
”Vi har jo selvfølgelig brugt 
meget tid på den kreative 
del. At fotografere, få ideer 
til motiverne og i det hele 
taget være kreative. Nu er 
vi kommet til den prakti-
ske del, og den er også sjov, 
men udfordrende på en an-
den måde. Men vi skal nok 
blive klar til den 18. august, 
det garanterer vi,” siger 
Christel Seyfarth. 

Jørgen Seyfarth fortæller, 
at noget af det første, de be-
gyndte på for et års tiden si-
den, var at søge støtte og se 
sig om efter en lokation. Og 
det var faktisk ved et rent 
tilfælde, at de fandt tennis-
hallen. En hal som Ferielej-
lighed Fanø Bad har stillet 
til rådighed for dem. 

I alt har de samlet knap 
600.000 kroner ind i støtte 
til projektet. Støtten kom-
mer blandt andet fra Re-
gion Syddanmark, Fanø 
Kommune og LAG Fanø 
Varde.
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Med vægge på størrelsen 
to gange halvanden meter 
venter der de besøgende ved 
Fanø Dagbog et imponerende 
syn, når de træder ind i den 
ombyggede tennishal.

Fra venstre er det Ole Joern, ægteparret Jørgen og Christel Seyfarth samt Robert Attermann.

Fanø Dagbog knokler løs med 
åbning af ny turistattraktion 

Kvindernes brug af Fanødragten gennem  
tiden er udgangspunktet for ny udstilling


