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Kære <<Fornavn>>

Velkommen til mit nyhedsbrev hvor du kan følge arbejdet i med vores crowdknitting projekt ”10.000 skygger”.
Min tanke med nyhedsbrevet er at sikre at I ved hvor og hvornår I kan se den
færdige udstilling. Nyhedsbrevet henvender sig både til jer der strikker, men
også til jer der (endnu) ikke strikker, men bare gerne vil følge projektet.
Indtil videre har man kunne følge med på Facebook, Instagram og via min
hjemmeside www.sissefogodgaard.dk, men for at være ærlig så er der i
perioder langt mellem snapsene.
Projektet skrider stille og roligt fremad, og i skrivende stund har jeg 1919
strikkede skygger i hus. Altså næsten 20 % af det færdige resultat.
Mindst 20 har meldt sig som ambassadører for projektet, foruden alle de
ambassadører jeg ikke har hørt om. De sørger hver især for at de kan sende
100 færdige skygger til mig inden deadline 10.4.2021.
Og så er der jo alle dem der strikker hver især - sammen eller hver for sig.
Desværre er rigtig mange af de workshops jeg skulle have afholdt aflyst p.g.a.
Covid-19. Det var ellers der jeg skulle have været ude og rekruttere strikkere til
projektet, men sådan er er det ikke blevet.
Derfor har jeg bestemt mig for at udsætte deadline for strikkeriet til 10. april
2021.
Jeg er utrolig spændt på hvor mange skygger vi har strikket tilsammen, og jeg
tænker at lave en lille optælling ved årsskiftet. Så kan jeg se om jeg skal lægge
mig ekstra i selen for at invitere endnu flere til at være med.
I løbet af januar er det planen at jeg genbesøger ARoS, med en workshop i
ARoS Public. I marts krydser jeg fingre for at Fiberfryd i Aalborg kan
gennemføres, for der skal jeg også op og lave workshop. Og så håber jeg ellers
at I vil dele budskabet så så mange som muligt får kendskab til ”10.000
skygger”, så vi kan få endnu flere med.
De færdige skygger kan du sende til mig, eller du kan aflevere dem i en
garnbutik. Indtil videre kan du aflevere dine skygger i Helsingør, Asnæs,
Aarhus, Blåvand, Højer og Herning. Er der et sted du gene vil aflevere dine
skygger, så spørg i din lokale garnforretning om de vil være med, og skriv så til
mig.
Jeg arbejder også fortsat på at finde ud af hvor ”10.000 skygger” skal udstilles.
Jeg har fået mange gode bud, som jeg er ved at undersøge, men jeg har endnu
ikke landet en aftale. Det skal nok komme på plads.
1. december flytter jeg sammen med min familie ud på landet, hvor vi har købt
et mindre fritidslandbrug. Her får jeg hele 50 m2 tekstilværksted, og god plads
til at omsætte de mange strikkede ”sokker” til skygger. Det glæder jeg mig
utrolig meget til.
Kender du nogen strikker, som endnu ikke kender til ”10.000 skygger”, håber
jeg meget du vil invitere dem med i fællesskabet.

God strikkelyst.
Mange hilsener
Sisse Fog Odgaard
Tekstilkunstner
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