
Kære beboer,
Du er hermed inviteret til lave en 
udstilling i et, eller flere, af dine 
vinduer ud mod Ålekistevej. Om du 
ønsker at deltage er helt frivilligt, 
men jo flere der deltager, des mere 
sprudlende bliver resultatet. 
  Projektet hedder ‘BLIKFANG’ og 
løber på Ålekistevej fra 19. maj til 
5. juni 2011. Denne invitation er 
husstandsomdelt til et større antal 
lejligheder på Ålekistevej, men 
opfordringen gælder potentielt set 
alle beboere i området. Ideen er 
enkel; har du et vindue mod gaden, 
har du mulighed for at være med.

Vil du være med?
Invitationen her vil forhåbentlig 
inspirere dig til at skabe en farverig 
og personlig vinduesudsmykning til 
glæde og undren for de, der færdes 
på Ålekistevej. Butikkerne vækker 
med deres dekorerede vinduer 
allerede den forbipasserendes 
interesse, men med dette projekt får 
du nu chancen for at stjæle 
opmærksomheden i et par uger!
  Du bestemmer selvfølgelig selv, 
hvordan du vil gribe din vindues-

udsmykning an, men som udgangs-
punkt bedes du bruge din 
yndlingsfarve som inspiration. De 
fleste mennesker har en bestemt 
farve, de holder af, og med en 
yndlingsfarve følger der ofte en del 
associationer. Måske afspejler din 
yndlingsfarve himlen på en 
sommerdag, din politiske holdning 
eller en forkærlighed for planter? 
Måske har din husstand flere 
medlemmer og dermed flere 
yndlingsfarver? Mulighederne er 
utallige. 
  Prøv at kigge dit hjem efter i 
krogene. Er der noget, du gerne vil 
vise frem eller bruge i din vindues-
udstilling? Har du måske et foto, der 
kan forstørres, en klase bananer, der 
kan hænges på en snor, et sørøver-
flag, der ikke har været luftet længe, 
eller noget farvet folie, der kan 
sættes op for vinduet? Alternativt 
kan du med din udvalgte farve som 
tema gå på jagt efter dekorations-
materialer uden for hjemmet. 
  Alle materialer og genstande kan 
bruges som dekoration. Et godt 
råd er dog, at overdrivelse fremmer 
forståelsen. Jo større elementer du

bruger i dit vindue, des synligere 
bliver dit farvevalg for beskuerne.

Deadline
‘BLIKFANG’ åbner som en del af 
udstillingsprojektet Lokal Global 
Plan fredag d.19 maj, 2011. Din
vinduesdekoration bør derfor være 
klar den dag. Åbningsreception 
foregår i Jyllandshuse, Ålekistevej 
101, kl.17-20, hvor du er meget 
velkommen. Projektet løber indtil 
5. juni, 2011. Det vil være fint, hvis 
du beholder dit vindue pyntet i hele 
perioden.
  Dit bidrag kan blive en farverig 
overraskelse til glæde for både 
vejens beboere og forbipasserende. 
Jeg håber meget du hopper med på 
legen. 
 

God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Berit Nørgaard
Billedkunstner

- et projekt for og med beboerne på Ålekistevej i Vanløse.



OBS!

  Jeg giver gerne råd omkring udførelsen af din udsmykningsidé, 
så har du spørgsmål kontakt da venligst: 

berit.noergaard@gmail.com
.

Du kan også læse mere på: 
www.lokalglobalplan.dk 
www.beritnoergaard.dk

Tilmelder du dit udstillingsvindue på ovenstående mail 
senest d.18 maj, deltager du i lodtrækningen om 

en gratis vinduespudsning. I mailen bedes du skrive dit navn samt 
den farve, der er udgangspunktet for udsmykningen. 

Du er velkommen til at sende et billede af dekorationen med, 
men det er ikke et krav.  

Du kan selvfølgelig også vælge at dekorere dit vindue 
uden tilmelding.  

Jeg glæder mig til at opleve dit bidrag på Ålekistevej.


