
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
De 10 britiske kunstnere, som i oktober besøgte Nationalpark Vadehavet og 

Tøndermarsken, fandt området meget fascinerende. De nød i den grad det frie 

udsyn, det storslåede landskab og den rå og dynamiske natur. Og selvom det 

var efterår og koldt og råt, så var det ikke noget problem for kunstnerne, som 

dels kommer fra et klima der ligner vores meget, og som dels er vant til at 

arbejde ude i naturen, i stedet for at lave skitser ude og færdiggøre arbejdet 

hjemme i atelieret. Der er ingen tvivl om, at besøget var til stor inspiration for 

alle - og denne nyhedsmail vil tage udgangspunkt i besøget og kunst og kultur 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=f292a9d6bd&e=eac2fff242


 

ved Vadehavet generelt. Du kan se fotos fra besøget på facebook. 

 

Vi håber, at I har nydt efterårsferien og har haft mange spændende oplevelser 

ved Vadehavet i ugens løb. Med ønsket om rigtig god læselyst og en dejlig 

weekend ved Vadehavet - de bedste hilsner fra sekretariatet.  

 

 

Inspirerede af Vadehavet 
De engelske kunstnere fra Society of Wildlife Artists besøgte Nationalpark 

Vadehavet i forbindelse med projektet "Kunst, Kultur og Kobbersnepper". De 

arbejdede, som altid, ude i den fri natur. Når man arbejder med eksempelvis 

akvarelfarver, kan det være vanskeligt med regn og rusk, men kunstnerne er 

vant til at arbejde i alt slags vejr, og der kom nogle helt fantastiske resultater ud 

af deres besøg. Nogle af  resultaterne kan du se på vores instagram, som var 

udlånt til projektet i ugens løb, og hvis du klikker på billedet ovenfor, kan du se 

en film som giver et indtryk af hvordan de arbejder. Harriet Mead, som er 

skulptør, havde en helt særlig tilgang til besøget. Hun var ude hos en 
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marskbonde og tømme hans lade for gammelt jern, som hun kreerede blandt 

andet dette smukke værk af. I denne og næste uge forberedes udstillingen af 

værkerne på "The Mall" i London.  

 

 

 

På tur med NAKUWA 
Under NAKUWA projektet udvikler Nationalpark Vadehavet, i samarbejde med 

vores tyske partnere, forslag til hvordan du bedst oplever Vadehavets kultur. 

Den 1. oktober 2019 kom de gode ideer, fra netop de tyske partnere, på bordet 

ved en workshop på Nordfriesland Museum Nissenhaus, hvor Anja Szczesinski 

førte deltagerne sikkert gennem dagen. Workshoppen resulterede i, at vi nu har 

materiale til at lave en spændende kulturrute fra Ho Bugt til Eideren. I juni blev 

der afholdt workshop i Ribe. 

 

Du kan finde 18 beskrivelser/produktark som beskriver 18 kultursteder i 

vadehavsregionen på issuu. Alle beskrivelserne er på dansk og tysk.  
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Er der en kunstner gemt i dig? 
Er du kunstner eller "bare" kreativ? Og kunne du tænke dig at bruge efteråret 

på at sætte ny gang i dit kreative virke? Så har du faktisk muligheden, når 

Artbizz tilbyder to gratis workshops i november, som er skræddersyet til dig der 

arbejder aktivt med kunst og kreativitet og måske har lyst til at udvikle din egen 

"butik" indenfor og udenfor de traditionelle kunstneriske områder.  

 

Du har også mulighed for at nyde kunsten, blandt andet på Multimar Wattforum i 

Tönning, hvor Marit Beckmann fra Galleri MB Art udstiller indtil udgangen af 

året.  
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De forstår at forene natur og kultur 
Dette års kulturpris fra Kulturelt Forum i Tønder Kommune gik til et ægtepar, 

som har gjort særligt meget for det musikalske i lokalområdet. På ganske 

enestående vis formår de at øge både bevidsthed og kendskab til den 

storslåede kultur og egnen vi lever i for både beboere og turister. De har blandt 

andet formået at forene kultur og natur i deres arrangementer "Vi henter 

tidevandet ind", hvor man i samlet flok går ud på vaden og mens tidevandet 

stiger, går man ind mod land mens man synger. Ægteparret er Else Kirsten og 

Erhardt Ehmsen. Sidstnævnte ejer Vadehavssmedjen, og er nationalparkpartner. 

Erhardt Ehmsen arrangerer ud over kulturelle oplevelser også spændende 

naturoplevelser ved Vadehavet.  
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Kunst i børnehøjde 
I forbindelse med projektet "Kunst, Kultur og Kobbersnepper", lavede 

kunstnerne en workshop for lokale børn fra Digeskolen i Højer. Børnene lavede 

grafik med bramgæs, viber og spover under kyndig vejledning af Nik Pollard 

og Kittie Jones. I de efterfølgende dage var der yderlige to seancer med nye 

børn og til foråret fortsætter projektet på Fanø og i den nordlige del af 

Vadehavet. 

 

Billedet ovenfor er fra Mit Vadehavs hjemmeside. Men du kan se en lille video 

fra workshoppen med børnene på facebook.   
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Danmarks Østersfestival – når østers bliver 

til kunst 
Danmarks Østersfestival blev afviklet på Enjoy Resorts på Rømø for første gang. 

Målt ud fra antallet af biler på parkeringspladsen ved Tønnisgaard, hvor Peter 

knap kunne finde en plads til sin bil, så var det en succes. Parkeringspladsen 

var fyldt med glade morgenfriske besøgende, der skulle på østerstur med 

Tønnisgaards naturvejledere. Og så kunne Hanne fra Tønnisgaard endda 

fortælle, at de første 60 personer var taget afsted. Også på Enjoy Resorts var 

der mange mennesker samme mandag, men også lørdag og søndag, og 

samtidig god plads til at komme rundt til de dygtige kokke, heraf flere fra 

Michelin-restauranter. Noget af det de fik kreeret med østers i 

kokkekonkurrencen til det søde køkken, det salte køkken og østers til 

smørrebrød, ja, det nærmede sig kunst. Det smagte fantastisk. Med på 

festivalen og til at afvikle den var også flere af Nationalpark Vadehavets 

partnere, bl.a. V. Vedsted Vingaard, Enjoy Resorts, Feriepartner Rømø og Povl 

Lønberg, som er idémand og entreprenøren bag festivalen med solid hjælp fra 
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Tønder Kommune – og Jesper Aalund Olsen fra Enjoy Resorts, som også bare 

har leveret. Sæt kryds i kalenderen næste år, den 11. og 12. oktober, hvor 

festivalen igen afvikles på Rømø. Kom forbi til konkurrencen og tag på tur med 

naturvejledere ud efter østers langs hele Vadehavskysten.  

 

 

Vidste du at: 

 der er kunsthåndværkermarked på Vadehavscentret den 27. oktober? 

 du kan få svar på, om krystaldyret fra Obbekær er et pindsvin fra 

vikingetiden? 

 du kan finde inspiration til at lave vadehavs-akvareller på Mit Vadehav? 

 rigtig mange elever fra alle fire vadehavskommuner blev inviteret 

på formidlingstur til Wadden Tide? 

 du stadig kan nå at tilmelde dig dette års temamøde om Naturforvaltning i 

ådalene? 
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 Sovgodt8, som er nationalparkpartner, er blevet den første "Green Key" 

B&B i Danmark? 

 

 

Fotos: 

Kunstneren Ben Woodhams i aktion: Ulrik Pedersen, Kunst, Kultur og Kobbersnepper: Video Ulrik 

Pedersen, NAKUWA: Anne Husum Marboe, Strandskade maleri: Marit Beckmann, Vadehavssmedjen: 

Vadehavssmedjen, Kunst for børn: Mit Vadehav, Danmarks Østersfestival: Peter Saabye Simonsen, 

"Vidste du at" maleri: Marit Beckmann  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Vores partnere kan downloade frie fotos, film og tekster på Skyfish. 

Mangler du et login, så kontakt os.  

 

Besøg Nationalpark Vadehavets nyhedsarkiv  
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