
 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Svendborg 17. september 2018 
 
Mød Jim Lyngvild, søndag den 7. oktober 2018 fra kl. 11. Rundvisning og foredrag. 
 
Hvad gør man når ideerne myldrer ud af hovedet i en lind strøm fra morgen til sen aften. Ugens 7 
dage. Når behovet for at hvile hjernen ikke rigtig viser sig. Når skaberkraften er uophørlig. Man 
handler. Og hvad gør man når man har noget på hjerte – menneskeligt og/eller politisk. Så siger man 
sin mening. Også selvom det gør ondt fordi man sætter sig selv på spidsen. 
 
Jim Lyngvild’s skaberkraft står uanfægtet. Ingen kan tage fra ham, at der skabes resultater når han 
går i gang. Jim evner at sætte sig selv i centrum – også når det handler om at være tilstede i 
samfundsdebatten. 
 
Holdningerne og skaberkraften skal ud. Ud blandt omgivelserne. 
 
Nu kan du komme helt tæt på manden bag special øl, cremeserier, bøger, designeren, 
multikunstneren, skrædderen, meningsdanneren Jim Lyngvild. Manden alle har en mening om og 
manden bag særudstillingen på Naturama "Fur, Feather & Fairy tales". 
 
Naturama inviterer til en dag i Jim Lyngvild’s tegn. En dag hvor Jim selv præsenterer de 
dyreinspirerede kjoler fra udstillingen "Fur, Feather & Fairy tales”. Og en dag hvor Jim tager dig med 
rundt i sit komplekse univers af vilde ideer og fortæller om, hvordan ideerne bliver til virkelighed.  
 
I Foredraget ”Fra ide til handling” tager Jim dig med i sit univers. Arbejdsprocesserne og tankerne 
bag hans virke. Hør hvorfra han får sin inspiration og om de mange projekter inspirationen fører til. 
 
Jim Lyngvild siger: ”Jeg udstiller hele året på Naturama i Svendborg hvor den store samling dyr er en 
fantastisk ramme for mine dyreinspirerede couture-kjoler. Det er derfor helt naturligt at invitere 
publikum indenfor til en dag hvor vi snakker om inspirationen til kjolerne og til mange andre af mine 
projekter”. 
 
 
 
Arrangementet finder sted 7. oktober 2018 på Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg. 
Billetter (inkl. entre på Naturama) kan købes på billet.dk 
 
For mere information herunder vedlagte billede i fuld opløsning kontakt: 
Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder NATURAMA. 4016 1450 
 


