
ENVELOPE/BREV inviterer beboere fra Lincolnshire kysten, UK, til at kommunikere med beboere fra 
Helsingør i Danmark, ved at lave nogle simple, kreative udvekslinger gennem posten. 

Udfordringerne beboelsesområderne i England står over for i forbindelse med Covid-19, afspejler 
sig over hele kloden. Mange føler sig isolerede, og dette projekt har til hensigt trygt at forbinde 
mennesker på en måde, der udforsker hvem vi er og hvilke oplevelser vi har haft under pandemien.

Dette projekt er åben for alle aldersgrupper og kan gennemføres af et individ, en gruppe eller en 
familie. vesselprojects.org/envelope

Dit kuvert-kort er en mulighed for at udtrykke din oplevelse af at være under nedlukning og socialt
distanceret. 

Du kan bruge blyant, kuglepen, maling eller en simpel collage, men hold venligst værket glat og
fladt (2D) så kuverten folder sig helt sammen og forbliver tynd og let.

For jer der er usikre på, hvordan de skal starte, kan I se forslag og idéer til kort på vores Pinterest: 
pinterest.co.uk/vesselprojects eller Facebook side facebook.com/vesselprojects

Hvad skal du gøre:
• Download og print konvolutten og instruktionerne

• Klip konvolutten til og tjek at alle flapperne kan foldes sammen uden mellemrum

• Lav dit kort på indersiden og inkludér hvilke som helst tanker eller kommentarer

• Udfyld adressen på retursedlen* og forsegl dem inden i kuverten

• Tilføj frimærke og post din kuvert (venligst se efter at adressen på kuverten er til en UK 
adresse hvis du befinder dig i England eller en dansk adresse hvis du er i Danmark)
Vi forsyner dig med frimærke til al international post

• Vent på at en kuvert-udveksling finder sted og du vil modtage et kort-kunstværk fra din 
ukendte penneven i posten!

Aktiviteten:
Pakken inkluderer en konvolut som du kan klippe ud, tegne på og folde, 
inspireret af det 20. århundredes tradition med de blå luftpostsbreve. 

Vi inviterer dig til at skabe et personligt kort på indersiden af konvolutten, 
der reflekterer dine personlige omstændigheder og omgivelser.

Når vi har modtaget alle kuverterne, vil vi lave en ’international kuvert-
udveksling’ og forsøge at sikre at alle som sender en kuvert også modtager 
et kort-kunstværk fra en anden.

ENVELOPE / BREV

* Vi deler ikke dine kontaktoplysninger med nogen.

• Hvem/hvad så du?

• Hvad hørte, luftede, følte og spiste du?

Overvej:
Under nedlukningen ifm. Covid-19…

• Hvor opholdte du dig oftest?

• Hvor gik du hen?

• Hvad brugte du tiden på?

DK-Download

http://www.vesselprojects.org/envelope.html
https://www.pinterest.co.uk/
https://www.facebook.com/vesselprojects/%3Fmodal=admin_todo_tour
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Klip kuverten ud Vend den om, og fold flapperne ind mod 
hinanden for at skabe en kuvert.

Fold kuverten ud igen Skab dit kort på 
indersiden, inklusiv dine 
tanker og kommentarer

Udfyld adressen på 
retursedlen og put 
den ind i kuverten

Husk at dit værk skal 
forblive fladt, så det 
nemt kan foldes 
sammen og blive til 
en kuvert igen.

Fold flapperne 
sammen og forsegl 
kuverten forsigtigt. 
Brug kun ét stykke 
tape som illustreret, så 
kuverten kan åbnes 
igen uden at gå i 
stykker

Tilføj frimærke og 
send din kuvert afsted 
med posten – venligst 
se efter at adressen 
gælder UK hvis du 
befinder dig i England, 
eller DK hvis du er i 
Danmark

Vær opmærksom på, at der kan indgå op til 200 udvekslinger i projektet (400 deltagere i alt). Hvis vi modtager mere 
end 400 kuverter, kan vi ikke garantere at alle vil modtage en kuvert retur, og der prioriteres deltagere fra East 
Lindsey District Council og Helsingør.

ENVELOPE/KUVERT er udviklet af SOfa Fest 2020, en del af SO Festival, som er støttet af Arts Council England, East 
Lindsey District Council, Passage Festival, Helsingør Teater og Without Walls.
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ENVEOPE / BREV

PASSAGE Festival

Strandgade72,1

DK -3000 Helsingør/ Elsinore
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Navn ………………………….....…………………………….

Adresse…………………………………………………………

…………………………………………………….....................

……………………………………………………………………….

DK - …………………………………………………………….

Udfyld venligst adressen på retursedlen og vores hurtige spørgsmål. 
Indsæt disse i din konvolut før du sender den

ENVELOPE / BREV

Feedback

Vi vil værdsætte at få at vide, hvorfor du tog del i projektet?………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hvor mange personer har lavet dette kort?...................................................................................

Har du lavet noget andet kreativt de seneste seks måneder?..................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Din aldersgruppe:

Email adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Udfyld hvis du vil høre mere om kommende Vessel Project aktiviteter

Vessel Projects databeskyttelsespolitik kan læses på vores hjemmeside

Klister denne etiket på din konvolut, hvis din 
tegning er kommet gennem papiret

ENVELOPE / BREV
PASSAGE Festival
Strandgade 72,1
DK - 3000 Helsingør / Elsinore
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