
Världens svettigaste konstrunda och Tjörn Triathlon lockar turister
till Bohuslän
Tjörn har under det senaste året under parollen Världens svettigaste konstrunda profilerat sig som besöksmålet där konst
möter triathlon. Till helgen stämmer detta mer än någonsin när Tenson Tjörn Triathlon firar 10-årsjublieum, och Skärhamn fylls
av såväl triathleter som turister. 

Under 2017 har en slinga med texten ”en del av Världens svettigaste konstrunda” för cykling, vandring och löpning mellan Nordiska
Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane märkts ut. Dessutom finns en broschyr med karta och information att hämta hos de besöksmål som ingår
i samarbetet. Världens svettigaste konstrunda är en samverkan mellan Turistrådet Västsverige, Tjörns kommun, Södra Bohuslän Turism,
Nordiska Akvarellmuseet, Skulptur i Pilane och Tenson Tjörn Triathlon. Inom projektet har ett antal cykelpaket med besök på Nordiska
Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane tagits fram. Paketen inkluderar också boende och mat på Salt & Sill, Stenungsbaden eller Hav & Logi.

- Vi har fått många förfrågningar på turistbyrån om hur man ska göra för att cykla mellan Nordiska Akvarellmuseet och Pilane. Broschyren med
karta över slingan har också gått åt – vi fick till och med trycka upp en ny upplaga ganska snabbt, säger Lena Karlstedt, avdelningschef för
turism, Tjörns kommun.

Besöksrekord för Skulptur i Pilane

Skulptur i Pilane kan se tillbaka på en mycket lyckad sommar. Redan nu, i slutet av augusti, har man slagit nytt besöksrekord och överträffar
därmed sommaren 2016. 

- Tidigare har det inte varit någon självklarhet att cykla, vandra eller springa hit. I år har vi sett betydligt fler och större grupper här än tidigare,
vilket tyder på att många har hittat hit tack vare den nya slingan, säger Peter Lennby, konstnärlig ledare, Skulptur i Pilane.

Akvarelltriathlon vid museet

Nordiska Akvarellmuseet har också de fått mycket frågor kring slingan ut till Pilane, och rustar nu inför den annalkande triathlonhelgen. För att
erbjuda en kringaktivitet som knyter an till såväl konst som triathlon anordnar museet Akvarelltriathlon för alla som vill vara med. Via olika
stationer får de tävlande skapa konst i kombination med ett visst mått av fysisk ansträngning. 

- Under sommaren har turisterna cyklat, sprungit och vandrat mellan museet och Skulptur i Pilane. Med vårt eget Akvarelltriathlon vill vi skapa
en rolig tävling som kombinerar löpning, cykel och konst, säger Sofia Olofsson, kommunikationsansvarig, Nordiska Akvarellmuseet.

Kontakta för mer information

Lena Karlstedt, avdelningschef för turism, Tjörns kommun
Telefon: 0304-601115
Mail: lena.karlstedt@tjorn.se

Peter Lennby, konstnärlig ledare, Skulptur i Pilane
Telefon: 0304-663950
Mail: peter.lennby@pilane.org

Sofia Olofsson, kommunikationsansvarig, Nordiska Akvarellmuseet
Telefon: 0304-600085
Mail: sofia.olofsson@akvarellmuseet.org

Världens svettigaste konstrunda och Tjörn Triathlon lockar turister till Bohuslän


