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tORsdAG
Fodbold
20.15 Silkeborg IF – EfB, Alka Superliga kva-

len.
FREDAG
Fodbold
19.00 Aabenraa BK – Hviding IF/Kvik 70, 

serie 2.
Speedway
18.30 Holstebro Elite – Esbjerg Vikings, Me-

tal Speedway League.
LØRDAG
Fodbold
12.00 Vejle – EfB, U19 Ligaen.
13.00 Spangsbjerg IF – Tjæreborg IF, serie 2.
13.00 Kolding IF – SGI/SSK, jyllandsserie 2.
14.00 Esbjerg IF 92 – Vojens BI, serie 1.
14.00 EfB – Oure Fodbold Akademi, dan-

marksserien.
14.15 Vejle – EfB, U17 Ligaen.
16.00 Ribe BK – Vejen SF, serie 1.
Håndbold
18.30 Team Esbjerg – Viborg HK, HTH Go 

Ligaen, bronzekamp.
Tennis
10.00 Horsens – Esbjerg TK, 1. division, her-

rer.
12.00 Esbjerg TK – TC Odense, 1. division, 

damer.
Cricket
11.00 Esbjerg CK – Svanholm, elitedivision, 

herrer.
SØNDAG
Fodbold
16.00 Grindsted GIF – FC King George, se-

rie 2.

16.00 EfB – Varde IF, serie 2.
18.00 EfB – Silkeborg IF, Alka Superliga kva-

len.
TIRSDAG
Fodbold
19.00 Jerne IF/Spangsbjerg IF – Esbjerg IF 

92, DBU Pokalen, 5. runde.
19.00 Grimstrup IF – HTS, DBU Pokalen, 5. 

runde.
19.00 Højer/Visby – FC King George, DBU 

Pokalen, 5. runde.
19.00 Hviding IF/Kvik 70 – BV Oksbøl, DBU 

Pokalen, 5. runde.

Lokalsporten

Optagelsesprøve
Jesper Orry 
jeo@jv.dk

esbjerg: Søges: Unge men-
nesker med krøllede hjerner 
og stort mod. Haves: En gyl-
den mulighed for at udvikle 
kunstneriske evner og få en 
god ballast til at komme vi-
dere i livet. Sådan lyder til-
buddet fra Billedkunstnerisk 
Grundkursus, BGK, på Es-
bjerg Kulturskole, der er klar 
til at tage i mod nye elever.

Og det er et forløb, der kan 
give adgang til drømmeud-
dannelsen.

- Vi har en elev, der netop 
er blevet optaget på Kunst-
akademiet i Reykjavik og to 
andre elever, der venter på 
svar fra akademier i Oden-
se og Bergen. Vi har elever 
på kunstakademier i Trond-
heim og Oslo, på møbelde-
signuddannelsen i Køben-
havn, designuddannelsen i 
Kolding, arkitektskoler i Kø-
benhavn og Århus, på de-
signskolen i Kolding og på 
et animations-universitet 
i England, så det kan åbne 
mange døre, fortæller ko-
ordinator på BGK i Esbjerg, 
Marie-Louise Exner.

Eleverne bliver undervist 
ti timer om ugen på Esbjerg 
Kulturskole, og undervisnin-
gen foregår om aftenen og i 
weekenderne.
- Det kan godt være en lidt 
sej sideuddannelse at ha-
ve kørende ved siden af for 
eksempel gymnasiet, for ud 
over den almindelige un-
dervisning er der selvstudi-
er, studieture, perioder med 
masterclasses, hvor der er 
undervisning af kunstnere, 
og udstillinger, siger Marie-
Louise Exner.

Derfor er modenhed også 
en af de vigtigste egenskaber 
for kommende elever.

- Det tekniske skal vi nok 
få lært eleverne hen ad ve-
jen. Det vigtigste er moden-
hed, åbenhed, lysten og ev-
nen til at se anderledes på 
tingene. Det er de lidt krøl-
lede hjerner, vi søger, siger 
Marie-Louise Exner.

Krøllede 
hjernes søges 
til kunstskole

kunst
express 
express4@jfmedier.dk

esbjerg: Kunstværket er en 
animeret neon-installation, 
der viser en ugle, der letter. 
Dimensionerne er impone-
rende. Uglens vingefang er 
således 8,45 meter og måler 
6,10 meter i højden. Det fær-
dige værk dækker således et 
areal på omkring 52 kvadrat-
meter og bærer titlen "Orakel 
- animation 2018".

Kunstneren Ann Lislega-
ard har skabt et neon-kunst-

værk til professionshøjsko-
len Campus Carlsberg i Kø-
benhavn, og Esbjerg-firmaet 
SRI Sign Solution A/S har le-
veret værket i tæt samarbej-
de med kunstneren. Værket 
er bygget på stedet af tusind-
vis af komponenter, og refe-
rencen mellem ugle og læ-
ring ligger lige til højrebe-
net. Men måden, uglen er 
animeret på, inviterer sam-
men med den imponerende 
skala med Ny Carlsbergfon-
dets formand, Karsten Ohrts 
ord til "både eftertænksom-
hed og store tanker". 

- Vi er ikke kunstnere, men 

leverandør af visuelle løsnin-
ger - også de mere krævende 
af slagsen. Det har naturlig-
vis været en stor og spæn-
dende udfordring at sam-
arbejde om at skabe Orakel 
- også på det tekniske om-
råde. Vi er stolte af resulta-
tet og glade for samarbejdet 
med kunstneren og de øvri-
ge involverede, udtaler Flem-
ming Nørskov, direktør i SRI 
Sign Solution A/S, i en pres-
semeddelelse.

Mindre strøm end støvsuger
Det er ikke første gang, at SRI 
Sign Solution A/S har kastet 

sig ud i opsigtsvækkende 
løsninger, hvor skiltehånd-
værk og kunst har gået hånd 
i hånd. Det gælder for ek-
sempel de mange neonskil-
te i bydelsprojektet Super-
kilen i København samt det 
imponerede 55 meter lange 
og 2 meter høje værk på taget 
af Skats bygning i Aalborg, 
som er udtænkt og designet 
af kunstneren Jens Haaning.

Det er ikke tilfældigt, at 
Ann Lislegaard har valgt at 
arbejde med neonrør og ik-
ke for eksempel moderne 
LED-teknologi. Visuelt er der 
nemlig meget stor forskel på 

de forskellige lyskilder. Og 
det neonrørene gør bedre 
end nogen anden teknologi 
er, at de spreder lyset 360 gra-
der rundt, mens LED sender 
lyset i én bestemt retning. Og 
selv om neonrør emmer lidt 
af forældet teknologi, er rø-
rene, ifølge SRI Sign Soluti-
on A/S, stadig uhyre effekti-
ve i relation til strømforbru-
get. Hele installationen bru-
ger således ca. 850 watt - alt-
så mindre end en typisk hus-
holdningsstøvsuger.

skiltefirma fra esbjerg 
leverer kæmpe neon-ugle
Kunstneren Ann Lislegaard har skabt et neon-kunstværk til professionshøjskolen Campus 
Carlsberg i København. esbjerg-firmaet srI sign solution A/s har leveret værket i tæt 
samarbejde med kunstneren. Værket er bygget på stedet af tusindvis af komponenter.

som uglen 
hænger der 
på væggen, 
er den en 
velfungerende 
enhed. Men 
”Orakel” består 
af tusindvis af 
nøje udvalgte 
og tilrettede 
dele, som 
tilsammen 
udgør helheden. 
Pressefoto


