PRESSEMEDDELELSE - 7/3/2010

Onsdag den 10. marts er det
"Maren`s Dag" !!
Den 10. marts er datoen, hvor Alberto Giacometti`s
berømte Skulptur "Kvinde på Kærre" blev afsløret i
Holstebro for 44 år siden i 1966 af daværende
borgmester Kaj K. Nielsen og det er 45 år siden at
beslutningen om købet blev truffet af et enigt byråd.
I folkemunde blev hun til "Maren på Vognen" og på
vestjysk mål "Maren o æ woun" eller slet og ret
"Maren".
Foreningen "Maren`s Venne-Laug" blev stiftet i 2009 og
har i sin formålsbestemmelse følgende formulering: "At
værne og promovere Alberto Giacometti`s skulptur
"Kvinde på Kærre" ("Maren", samt løbende
festligholdelse af mærkedage for Skulpturen.
Foreløbige faste mærkedage fra 2010 vil være den 10.
marts (datoen for Skulpturens afsløring i Holstebro) og
den 19. juni (datoen for Skulpturens genplacering på
pladsen foran det Gl. Rådhus)"
Det er således første gang, at foreningen markerer
denne mærkedag og vi har valgt at kalde denne dag for
"Maren`s Dag" nu og fremover.
Markeringen af "Maren`s Dag" finder sted på pladsen
foran det Gl. Rådhus med "Maren" som naturligt
centrum.

Hvornår: Kl. 16.30.
Programmet ser således ud:
* Hyldesttale/Ode til "Maren" v/ Oldermanden Jens Otto
Nystrup.
* Odinteatret`s husorkester hylder "Maren" med musik
og sang.
* Bjarne Nielsen - søn af forhåndværende borgmester
Kaj K. Nielsen - fortæller om sin oplevelse af
begivenheden den
10. marts 1966.
* Tale v/ Kulturudvalgsformand Thomas Danielsen.
* Kunstneren Paul Cederdorff fortæller under
overskriften "Den evige Ungdomsforelskelse" blandt
andet om sit møde
med "Maren" før hun kom til Holstebro.
* Tale v/ Borgmester H.C.Østerby.
Som afslutning spilles komponisten Pauli i
Sandagerdi`s "Maren`s Hymne" fra Sognekirkens Tårn.

I forbindelse med arrangementet vil der også blive
mulighed for at tegne medlemsskab af "Marens`s VennLaug", køb af plakater m.v.
Ændringer i programmet kan forekomme.

På vegne af "Maren`s Venne-Laug"
Jens Otto Nystrup
Oldermand
For yderligere oplysninger og kontakt: tlf. 23201414

