VELKOMMEN TIL
KUNSTAUKSJON
”The tsunami of Love”

I samarbeid med Thailandsk Ambassade
vil vi auksjonere bort
”KOM YI PENG”
37 ORGINALE
BATIKKBILDER
11. JANUAR KL 1100

KOLBEN KULTURHUS
Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
Enkel parkering på Kolbotn Torg / Kjøpesenter. Toget til Kolbotn stasjon tar 15. min fra Oslo S.

Se 37 historiske batikkbilder laget av barn i ulike flyktningleirer i Khao Lak.
De ble laget for å bearbeide traumene fra katastrofen 26.12.2004. Hvert bilde har en
historie, en følelse og forteller oss om tragedien som rammet Thaifolket.

Før auksjonsdagen har vi utstilling av bildene i Kolben Kulturhus
Fredag 8.januar kl.1400–1900 og Lør. 9.og Søn. 10.januar kl 1200-1800

G R A T I S I N N G A N G

”Kom Yi Peng”, betyr lyslykt på thai og er et symbol på en lykkeønskning.
Å tenne en lyslykt til minne om de døde, er en gammel tradisjon. Vi har valgt
dette symbolet for å signalisere lys, varme og omsorg.

Program 11.1.2016
Kl 1000 – Visning av alle 37 historiske batikkbildene og kjøp av små kunstkort
Kl 1100 - Presentasjon om prosjektene Kom Yi Peng og Teptida ”School of hope”
gjennom 10 år ved Sidsel J. Svestad
Kl 1230 - Auksjon av Kom Yi Peng bildene






Taler fra den thailandske ambassadør Mr. Jukr Boon-Long
Kjell Magne Bondevik (statsminister i 2004)
Diktlesning av Vigdis Jordal, Hjertebank
Musikalsk innslag
Avsluttes med fingermat fra Thailandske ambassade

Generell info:

Dette prosjektet ble igangsatt av Sidsel J. Svestad, med støtte av mannen
Per Morten Dahl. De var begge utsatt for tsunamien 26.desember 2004 og i påsken
2005 reiste vi tilbake for å bearbeide våre opplevelser. I møte med Sjømannkirken, fikk
vi kjøpt mange flotte original batikkbilder. Bildene ble tatt hjem til Norge og rammet
inn og i takknemlighet til lokalbefolkningen og hjelpen vi fikk i Thailand, besluttet vi å
sette i gang ”Kom Yi Peng” vandreutstilling.
Første gangen vandreutstillingen Kom Yi Peng ble vist var på 1- års markeringen etter
tsunamien; 26.12.2005 på Akershus Festning. Bildene ble vist til den thailandske
ambassadøren, HM Dronning Sonja og kronprins Haakon Magnus samt Nasjonal
støttegruppe etter flodbølgekatastrofen.
Den 26.12.2015 er det 10 år siden vi startet vandreutstillingen og vi ønsker nå å selge
bildene på en offentlig auksjon i samarbeid med Thailandske ambassade.
Vi har hjulpet mange barn gjennom disse 10 årene. Pengene vi får inn fra salget av
bildene, skal brukes til barn og ungdom i Khao Lak og Phuket-området som ønsker å ta
mer utdanning.
Hvis du ønsker å støtte prosjektene våre med å kjøpe kunstkort til
NOK 100,- og NOK 400,- så vennligst ta med kontanter da vi ikke har kortautomat.
Org. Nr. 914 626 846 - FORENINGEN KOM YI PENG - www.komyipeng.com
Donasjon konto nr. 1254 06 06577, Cultura Bank, Oslo
Board President Sidsel J. Svestad, sidsel.svestad@gmail.com
Nordåsveien 27, 1415 OPPEGÅRD mobil +47 934 03 302

