
GAMLE HOLDEPLASSEN – ny møteplass i Gamle Lærdalsøyri

Lærdal kommune har motteke støtte gjennom LOK, lokalsamfunnsordninga til KORO, og vil i 2020 
og 2021 realisera fysiske endringar gjennom å tilføra kunst og/eller arkitektoniske installasjonar 
for å optimalisera bruksområdet som Gamle Holdeplassen i Lærdalsøyri har. I samband med dette 
søkjer vi samarbeid med kunstnarar, uavhengig av sjanger, til å melda si interesse. Haldeplassen-
prosjektet er ein naturleg vidareføring av at Lærdal var ein av pilotane i programmet Levande 
lokale i regi av DOGA (norsk design og arkitektur Norge). Det har dei siste to åra vore ei rekkje 
nyetableringar i Gamle Lærdalsøyri i form av nye handel/kulturtilbod. Dette betyr ny aktivitet og 
behov for ytterlegare oppgraderingar av utemorådet rundt det unike trehusmiljøet i Lærdal. 

For å sikra ei open tilnærming ønskjer vi å dela utviklingsprosessen inn i to delar. Fyrste del av 
prosessen er å invitera inn ei handfull kunstnarar til å tenkje høgt rundt kvalitetar og moglegheiter 
med Haldeplassen. Dette gjer vi gjennom å velja ut ei gruppe med kunstnarar med særleg interesse, 
erfaringar og idear om den demokratiske møtestaden i eit lokalsamfunn og korleis kunsten kan 
kommunisera og bevega seg i retning av noko eit lokalsamfunn kan ta eigarskap til og vera deltagande 
i. Denne fyrste workshopen vil foregå i 14.- 16.februar 2020. 

Kunstnarane som blir vald ut til denne fyrste delen av prosessen vil saman med prosjektleiinga, 
lokale lag og organisasjonar og utvalde næringsaktørar bli kjend med staden. Det vil bli arrangert 
historieforteljing, vandreturar og fellesmåltid som vil gi opplevingar av kva bygda er, har vore, og har 
draumar om å bli. Desse møta vonar vi skal vera inspirerande både for dei inviterte kunstnarane og 
dei engasjerte innbyggjarane. Kunstnarane som vil bli invitert til fyrste samling vil alle få eit honorar, 
fri kost og losji uavhengig om dei blir vald ut til neste samling som vi planlegg i 10.-12.mai 2020. 

Det viktige for prosjektet er å få kontakt med kunstnarar som ønskjer og evner å jobba i team og som 
ønskjer å sjå sitt eige kunstneriske arbeid i relasjon til andre kunstnarar sine idear, samt å setja eigen 
kunst i relasjon til stadens unike eigenart. 

Dette ser vi etter: 
Interaktive installasjonar/verk
Kunst som forsterkar stadens identitet og fysiske potensiale 
Nye tankar om den sosiale møtestaden

Send litt om din motivasjon for å vera med i prosjektet, dokumentasjon, referansar, CV/portefølje 

Viss du har spørsmål ta kontakt med prosjektleiar 
Tone Einelia 
93433202
Tone.einelia@gmail.com

open call


