
Vinde, vejr og vrimmel



Vinde, vejr og vrimmel

- er titlen på maleren Esben Hanefelts fantastisk flotte maleri, malet som en hyldest til Jean
Michel Jarre-koncerten på Gl. Vrå Enge i Aalborg den 7. september 2002.

”Aero” – en hyldest til vinden har den verdensberømte kunstner Jean Michel Jarre kaldt
dette unikke projekt.

Under Jean Michel Jarres første besøg i Aalborg mødte han bl.a. Esben Hanefelt, der kunne for-
tælle ham noget om Danmark før og nu og om folkesjælen i det nordjyske.

Dette første møde og hele projektet med at skaffe midler og sponsorer til denne enestående
koncert har ført til, at Aalborg Kommune har købt rettighederne til Esben Hanefelts spænden-
de billede.  

Med stor velvilje fra Handelstrykkeriet og Mekoprint har vi fået fremstillet henholdsvis 3.000
plakater og 300 stk. serigrafier, som nu udbydes til firmaer og privatpersoner.

Serigrafiet, signeret af både Esben Hanefelt og Jean Michel Jarre, er sponseret af Mekoprint.
Pris: 4.800 kr. + moms pr. stk. uden ramme. Mål: 108 x 86 cm. Indrammet i en smuk sølv-/guld-
forgyldt træramme, der måler 135 x 106 cm med håndskåret passepartout og glas, er prisen
6.000 kr. + moms.

Plakaten er sponseret af Handelstrykkeriet. Mål: 100 x 70 cm. Pris: 200 kr. pr. stk. i paprør.
Indrammet i en standardramme med glas er prisen 550 kr.
Indrammet i sølv-/guldforgyldt ramme med glas er prisen 750 kr.

Serigrafier og plakater kan bestilles på e-mail mpt@aalborg.dk eller tlf. nr. 9931 1622 eller ved
henvendelse i Serviceafdelingen, Boulevarden 13, stueetagen, Aalborg. 
Resterende plakater  sælges i forbindelse med koncerten.      

Serigrafi og plakat kan ses indrammet hos Aalborg Kommune i Serviceafdelingen, Boulevarden
13, stuetagen eller hos Kunst og Rammer, Algade 61, Aalborg. Plakater og bestilte serigrafier
kan afhentes samme steder. Serigrafier først efter den 10/9.

Efter skattevæsenets vurdering, vil en køber af kunsten kunne trække udgiften fra, når købet
har et erhvervsmæssigt formål. F.eks. reklame, udsmykning eller gave. Skattevæsenet giver en
konkret vurdering, hvis det ønskes.

Har du brug for yderligere informationer kontakt venligst en af os:
Jette Sørensen, tlf. 9931 1513 eller Mette Pejstrup Thomsen, tlf. 9931 1622.

Venlig hilsen

Anni G. Walther




