Baggrund
Festivand er navnet på et helt unik arrangement, som siden 1993 har været
afviklet hvert år i uge 39.
• Festivand er det eneste af sin art i verden.
• Festivand er for psykisk og fysisk handicappede.
• Festivand er kroppens og sansernes fest i vand.
En svømmehal (Them Svømmehal ved Silkeborg) bliver over en weekend
totalt ombygget, så gæsterne i den følgende uge ikke møder en traditionel
uinspirerende svømmehal, men derimod et badeunivers, der virker som et
sanse-bombardement med masser af oplevelser, der kunne finde sted på
eksotiske breddegrader og utallige udfordringer til kropslig udfoldelse.
Der kan klatres i lianer i en jungle med papegøjeskrig i baggrunden. Der
kan padles rundt i gummibåde i et havneområde. Der kan springes ud fra et
fyrtårn. Der kan dykkes efter planter og skatte på bunden i det tropiske ferieparadis. Der kan svømmes gennem vandfald i urskoven. Der kan leges med
det gule og det røde farvebad. Der kan dases og svedes i den ”tyrkiske nat”.
Der kan klatres op på øer, svømmes under broer og kures i vandet. Der kan
spilles med hundredvis af bolde i turistbassinet. Der kan opleves forskrækkelse
i den dystre grotte med det kolde vand og de slimede indretninger.
Hvert år besøges Festivand af ca. 4000 børn, unge og voksne, samt deres
forældre, hjælpere og pædagoger. For at afvikle Festivand er der hvert år 300
frivillige, som hjælper med at stille op, gennemføre Festen I Vandet og tage
det hele ned igen.
Økonomisk set er et Festivand-arrangementet en bekostelig affære. Selv om
indretninger og udsmykninger pakkes ned i særlige containere til det følgende år, er budgettet relativt højt. Hvert år skabes nye tilbud og indretninger.
Gæsterne betaler selvfølgelig en god entré, men arrangementerne kan kun
gennemføres med hjælp af fondsstøtte, lokale sponsorer og masser af frivillig
arbejdskraft.
Festivand blev hurtigt en tilbagevendende tradition, og i 1995 stiftedes
Foreningen Festivand, som står for den tilbagevendende begivenhed. Initiativtagere var medarbejdere på de tre specialinstitutioner i Silkeborgområdet:
Børnehjemmet Solbo, Skolegades Børnehave og Dybkær Specialskole.
Der kan læses mere i det udpluk af artikler og Aviser om Festivand, som er
vedlagt som bilag.

Sanselighed og kropslig udfoldelse
”Jeg havde æren af at være med Mikkel i vandet, og den oplevelse har
ført et par ord med sig. –Ansigt, øjne og et smil så gennemtrængende
og fuldendt. – Et brændende blik af glæde og ro i lykkens skær, hvor
jeg et øjeblik føler at være nået ind til dig, men en aldrig før oplevet
glædesgråd løber af med mig og overbeviser mig om, at jeg er vågen i
drømmeland.”

Citatet er fra en gæst i Festivand, og det røber lidt om hvilke underfulde situationer og sjældne åbninger, som vandet kan være med til at skabe – under de
rette omstændigheder.
Vi mangler alle tilbud til vores multihandicappede medmennesker; mennesker, der er ”underfuldt skabt” som du og jeg; mennesker med et rigt og
blomstrende følelsesliv – om vi giver dem mulighed for at udfolde det.
At færdes i vand åbner for lukkede døre. Vandets utrolige bærekraft mindsker betydningen af fysiske handicap. I vand bliver kroppen let. Drømme og
fantasier siver ud gennem det lukkede panser og bliver til handlinger – bliver
til virkelighed.

Det vi gør i Festivand er..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at skabe et vidunderland for vore multihandicappede medmennesker
at skabe et land, hvor vi er på lige fod
at skabe et land, hvor de multihandicappede er de stærkeste, de ledende
at skabe et land, hvor vi bevæges sammen, forundres sammen, griner
sammen, leger sammen, glædes sammen, varmes sammen.
at få kendskab og kærlighed til hinanden
at gå på opdagelse (hvad gemmer sig rundt om næste hjørne)
at skabe en kropslig, sansemæssig, sjælelig, social og smuk oplevelse
at skabe gys og spænding
at skabe kropslige udfordringer
at hente stjernerne ned til dig
at skabe et land, som er krav- og træningsløst
at udnytte vandets unikke egenskaber til friere kropslig udfoldelse for alle
uanset handicap

For multihandicappede kan vi ikke tale i idrætslige termer. Præstationen ligger ikke i en bestemt kropslig disciplin, men i overhovedet at nå ud i kroppen
- til at sanse og styre kropudfoldelse. Vi tror, at det er
’Det muliges idræt’ for disse mennesker
Det er vor opfattelse, at det ikke alene er vandet, der ansporer til udfoldelse,
men også forløsningen af de indre drømmebilleder, som f.eks en jungle
skaber. Derfor er det så vigtigt, at de forskellige vandmiljøer bliver så gennemarbejdede, og spiller på så mange sanser som muligt. At høre, se, lugte,
smage og føle.
Multihandicappede lever ikke alene. De må overlade sig i andres varetægt.
Derfor er det meget vigtigt, at der skabes gode fælles situationer for den handicappede og vedkommendes hjælpere, pædagoger, forældre og andre.
Her har Festivands rammer vist sig helt enestående.

Festivand - Partnerskabet
Idéen breder sig
FestIvand-arrangementerne startede tilbage i 1993. Så vi har mange års erfaring med udsolgte billetter, med fantastiske oplevelser, med stor presseomtale
(tv, radio, aviser og blade) har givet genlyd overalt i Danmark, og sågar også
ud over Danmarks grænser. Der har været gæster fra Ungarn, Japan, Norge,
Sverige og Holland.
Festivand har været afholdt i Them svømmehal ved Silkeborg. Mange er
kommet kørende langvejs fra, men i nogen landsdele er det simpelthen en
for lang køretur. Spørgsmålet er derfor blevet rejst flere gange, om der ikke
kunne etableres et lignende Festivand andre steder i landet. Hidtil har den
store etableringsudgift og arbejdsindsats afholdt andre fra at starte op, og det
er en skam.
Derfor er idéen om et transportabelt Festivand blevet fostret.

Forvaltning af et transportabelt Festivand
Der er oprettet en særlig forening til formålet, Foreningen Festivand Partnerskab, der er udarbejdet projekt til tranportable indretninger, der er nedfældet
retningslinier for organisation og partnerskab og der er indledt samarbejde
med potentielle partnere.

Foreningens opgave er:
• at udvikle et organisationskoncept for et transportabelt Festivand
• at få udviklet og fremstillet de tranportable fysiske rammer og indretninger, der kan bruges i de fleste svømmehaller
• at viderebringe mange års “know how”
• at være behjælpelig med organisering og opstilling af Festivand i andre
byer/regioner. Hvis du/I er interesserede i dette, kontakt da formand Niels
Carlsen og hør nærmere om muligheder, pris m.v.
• at sikre, at Festivand i andre byer ikke bliver kopier af vores Festivand,
men bliver udtryk for de lokales skabende kræfter og forestillinger.
Det er tanken, at Det transportable Festivand stiller de rumlige rammer
til rådighed for de lokale partnere. men det er meget vigtigt, at det netop er de
lokale partnere, der står for udsmykning og organisering.
Vil du også være med i Partnerskabet?
Så kontakt formand Niels Carlsen på 3070 3446

Kontakt
Festivand Partnerskab
for yderligere information:
FestIvand Partnerskab
Skolegade 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 2861
Kontaktperson: Formand Niels Carlsen

