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Oplev verdensbilleder bygget af
LEGO klodser
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Kreativiteten slippes løs i Salling, når mesterbyggere
fra Danmarks LEGO Entusiastforening, Byggepladen, dykker ned
i k a s s e n m e d t u s i n d v i s a f L E G O k l o d s e r. Ta g t u r e n t i l L o n d o n ,
A ustralien, Randers og det ydre rum med kendte byggerier i mini-format.
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Gennem tiden har de fleste børn og voksne haft
det sjovt med at bygge alverdens ting i LEGO.
Alt kan bygges i LEGO-klodser, hvis bare man
har fantasien til det – eller en god byggevejledning.
Vi har nok allesammen oplevet ikke at kunne
finde ud af at bygge vores idé lige præcis som vi
gerne ville have den. Det er ikke noget problem
for Byggepladens mesterbyggere. Det kan du
opleve til Verdensbilleder, hvor bl.a. en kopi af
Tower Bridge i London, Operahuset i Sydney,
Graceland i Randers og den internationale rumstation ISS bliver bygget, mens du ser på. De
to førstnævnte er officielle LEGO-sæt, så hvis
du har mod på at bygge stort, så vil disse sæt
bestemt være en mulighed.

Mesterbyggere i vinduet

Det er Byggepladen, der står for de imponerende byggerier. Det er en forening, hvor LEGO
entusiaster mødes, kan slippe fantasien løs og
dele begejstringen for de alsidige klodser.
Til Verdensbilleder giver de sig i kast med byg-

gerier i tråd med temaet Verdensbilleder.
Går du igennem Strøget kan du i Sallings udstillingsvindue fra kl. 10-16 opleve den kendte bro
i London, Tower Bridge, blive bygget i miniudgave. Der bruges mere end 4.000 klodser til
broen.
Fra kl. 16-22 springer mesterbygger Glenn
Knøsgaard ud i at bygge sin egen fortolkning af
Elvis’ store ranch, Graceland.

LEGO i rummet

Vil du gerne se flere imponerende bygningsværker, kan du bevæge dig op i Sallings
legetøjsafdeling, hvor der også er gang i LEGOfesten. Først på dagen bliver Operahuset i Sydney opført med 3.000 klodser, og lidt senere, fra
16-22, tager mesterbygger Anders Flyndersøe
en tur til rummet. Han bygger nemlig en udgave
af den internationale rumstation (ISS) i skala
1:100. Det giver en model, der er 100x80 cm.
Samtidig kan du få en snak med en repræsentant for Byggepladen, hvis du har fået blod på

tanden til at blive en ægte mesterbygger selv
eller bare er begejstret for klodserne. Byggepladen er nemlig en forening, der rummer alle
former for entusiaster, lige fra dem der samler på
officielle LEGO sæt, men aldrig kunne finde på
at ødelægge æsken ved at åbne den, til mesterbyggere, der udelukkende køber LEGO-klodser
i løs vægt og bygger deres egne modeller. ”Der
er plads til alle”, siger Klaus Algreen fra Byggepladen, ”både samlere og byggere, togtosser,
Technic nørder og Friends fans. Og alt derimellem.”.
Hele dagen udstilles byggerier i både facadevinduet og legetøjsafdelingen. I sidstnævnte kan
du se kendte bygningsvartegn for hele verden
i form af LEGO Architecture serien, og ud til
gaden bliver der opstillet en stor mesterbyggermodel. Hvad det bliver, er endnu en overraskelse, men mon ikke, det bliver mindst ligeså
stort og imponerende som de andre byggerier,
du kan se i Salling til Verdensbilleder?

