Vi er Esbjerg
En helt ny måde at formidle historie på skabes i Esbjerg – af esbjergenserne.
I løbet af ét år skal 2018 borgere i Esbjerg fotograferes i et mobilt studie forskellige
steder inden for bygrænsen. Det sker for at fastfryse Esbjergs identitet i anledning af
byens 150-års fødselsdag.
Den vestjyske hovedstads fødsel og hurtige vækst er en unik og anderledes
fortælling dengang og nu. Danmarks femte største by kom til verden på et øde og
vindblæst sted, og det har fra begyndelsen ligget i kortene, at vækst og
opmærksomhed fra omverdenen var noget som byen og borgerne i fællesskab
måtte kæmpe for – ikke mindst når modvinden var kraftigst.
Esbjerg fortjener derfor en særlig fødselsdagsgave, som kan leve op til byens
karakter – en gave, der kan sætte nye standarder for formidling af historie og kultur.
Og sådan en gave vil Danmarks yngste storby få.
Du får her invitationen til at komme og høre mere om, hvordan Danmarks største
aktuelle portrætsamling af 2018 esbjergensere bliver skabt på en måde som ikke er
set før i Danmark.
I løbet af kalenderåret 2016-17 - året før Esbjerg By og Esbjerg Havns 150 års
jubilæum, kommer 2018 forskellige esbjergensere til at vise, hvordan
esbjergenserne ser ud efter de 150 første år. Det sker i en dynamisk, interaktiv og
overraskende proces, hvor de sociale medier kommer til at spille en stor rolle.
Der bliver udgivet en 250 siders bog i A3-højformat, som udkommer i marts i
jubilæumsåret 2018 der vil blive overrakt som en gave til byen Esbjerg i forbindelse
med udgivelsen.
Desuden bliver der lavet en næsten 200 m lang udendørs udstilling i
Kongensgade/Torvet og en stor labyrint på Dokhavnen ved Tall Ships Race i
sommeren 2018. På pressemødet bliver processen sat i gang, og du får som særligt
indbudt mulighed for at være med til at skrive og fotografere første kapitel i en helt
ny måde at lave kulturhistorie på.
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