OPEN
CALL
kunst i passagerne
Foranderlige smutveje der inviterer Rundt i Ringes Hjerte

Stationsvej

Ringe har i de senere år arbejdet med udvikling af byliv. For at understøtte denne udvikling
og fremtidssikre bylivet yderligere, er der udarbejdet en Bymidteplan for Ringe. Her er der
blandt andet fokus på, hvordan man kan skabe bedre forbindelser i Ringe og understøtte
den overordnede vision om ”En bymidte med et styrket hjerte”.
Se mere om Bymidteplanen for Ringe og idéer til aktivering af Ringes Hjerte her:
www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/ringe-bymidte/
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Passagerne er et af de store aktiver i Ringe. Vi vil meget
gerne have din hjælp til at opgradere dem yderligere. I
kan nu deltage med dit/jeres bud på, hvordan I tænker,
passagerne kan være med til at styrke hjertet yderligere. Projekterne er en del af en række midlertidige
aktiviteter, der iværksættes i Ringe i 2018 og 2019.
Man kan derfor ikke forvente, at projektet vil få permanent karakter.
Der kan søges op til 30.000 kr. pr. projekt.

Indsend jeres bud på opgradering inden d. 15. juni
til Hanne Raunsmed på hanan@fmk.dk
Tilbuddet kan også afleveres hos Bymæglerne inden
d. 15. juni på Ringe Station.
Alle bud vil indgå i en udstilling.
Tilbuddet skal indeholde:

• Kort beskrivelse af ide/princip for opgradering af passagen, og hvordan projektet vil styrke
Vestergade
og aktivere Ringes Hjerte.
• Skitser som viser, hvordan ideen virker i passagen. Herunder hvilken passage, man ønsker
at arbejde i.
• Tidsplan og borgerinvolvering: en overordnet tidsplan for forløbet og beskrivelse af jeres
proces - gerne sammen med borgerne.
Tilbuddet må max fylde 4 A4 sider. Projektet skal stå i løbet de kommende år, i 2020 påbegyndes mere blivende tiltag, hvis evalueringen viser at ”passage-udsmykningen” er vellykket kan denne evt. gøres blivende.
I løbet af juni udvælger Kunstrådet ved Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med medarbejdere fra Plan og Kultur de projekter, der skal realiseres.
Planen er at realisere 4-5 passager i 2018, evaluere disse tiltag og følge op med flere passager i 2019. Sådan at der er et godt udgangspunkt for de mere blivende tiltag i 2020.

