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GRAN er blevet til i samarbejde med Naturstyrelsen og er støttet af Statens Kunstfond.   Sponsoreret af: 

HOLDBAR blev dannet i 2015 for at skabe et forum for vidensdeling, eksperiment, debat og 
samtaler med udgangspunkt i begrebet bæredygtighed. Gennem det sidste års tid har HOLDBAR 
arbejdet med GRAN som tema for en række workshops og eksperimenter. Formålet er at 
nyfortolke gran som et fælles nordisk element, med fokus på materialet og sanselige oplevelser. 

I vores forrige projekter har vi fokuseret på vores forskellige tilgange til bæredygtigt design. 
Med GRAN har vi samlet vores kræfter i ét fælles værk. Formålet er at få skovens brugere til 
at bevæge sig udenfor stierne, og derved opleve flere facetter af skoven. Når der ikke foregår 
GRANevents er platformen tilgængelig for alle skovens brugere. 

Selve værket bliver til på bæredygtig vis og med lokale ressourcer. Det træ der skal bruges til 
at bygge platformen, fældes i Hareskoven i samarbejde med Naturstyrelsen, et mobilt savværk 
forarbejder træet på lokationen, og efterfølgende bygger HOLDBARs medlemmer i fællesskab 
platformen.

Kom til åbningen af GRAN i Hareskoven, lørdag d. 17. juni 2017 fra kl. 14.00

Vi glæder os til at se jer - Vel mødt!
Mvh HOLDBAR

PROGRAM 17 JUNI

14.00 - Åbningstaler

14.15 - GRANdiøs lydperformance ved Birgit Løkke - MusicArt

14.30 - GRANsnacks, -øl og -drinks ved hhv. Madværk,  A. Vogel, Kølster,  Aalborg Akvavit 

15.00 - Land art workshop for børn og barnlige sjæle ved Michael Isling

15.00 - Workshop: Design med GRAN-bark ved Forét

16.00 - Publikumsinddragende GRANlydperformance ved Birgit Løkke - MusicArt

17.00 - Klangbund-Skovbund, koncert med cellist Johanne Andersson

18.00 - Mad med GRAN ved Madværk (begrænset mængde). Medbring evt. selv til grillen

19.00-23.00 - Fest og bålhygge (bar : så længe lager haves)

Transport: 
GRAN platformen ligger kun 100 meter fra Hareskov Station, på den nordlige side. Vejvisere vil 
guide fra stationen og hen til platformen. Der er også parkeringsmuligheder ved stationen.  

DUFT TIL BARKEN, HØR NÅLENE KNASE, SE TRÆET SVAJE

Oplev skoven udenfor stierne når designgruppen HOLDBAR inviterer alle med ud i 
Hareskoven til åbningen af GRAN. 

Her, mellem GRANtræerne, bygger vi en platform hvor du til åbningseventet kan 
sanse, smage, lytte til og opleve GRAN på alle tænkelige måder.

Illustration by Sim
on Væth


