Nyhedsbrev April 2008

Kulturudvalgsformandens træffetid
Kulturudvalgsformand Jørgen Bang har fast træffetid den
sidste torsdag i måneden i tidsrummet kl. 15.45 – 17.00.
Der kan aftales tid ved henvendelse til Kulturafdelingen.
Kontakt: Kate Skovborg Hansen,
7629 2300
kuksh@horsens.dk
E-mail til Kulturafdelingen
Kulturafdelingens e-mail til modtagelse af sikker mail er
kultur@horsens.dk.
Ny medarbejder i Kulturafdelingen
Carsten Mellson er ansat i Kulturafdelingen som projektmedarbejder.
Kontakt: Carsten Mellson,
7629 2314
: came@horsens.dk
Kulturkonsulenten
Kulturkonsulent Lene Bjarke Skov er den 1. april 2008
vendt tilbage til Kulturafdelingen efter endt orlov.
Kontakt: Lene Bjarke Skov,
7629 2309
kulbj@horsens.dk
Sangens År
Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og DR har besluttet at sætte fokus på fællessangen og udnævne 2008
til ”Sangens år”. Formålet er at bringe sangen i centrum
igennem fællessangsarrangementer. I Horsens synger vi
med, og Klassisk Horsens har inviteret alle kommunens
kor til i år at afholde fællessangsarrangementer i Rådhusets foredragssal. Alle er velkomne til at synge med på alt
fra svenske visor over engelske carols til danske salmer.
Læs mere på www.sangensaar.dk. og se koncertkalenderen på www.horsenskom.dk.
Danmarksmesterskabet i tegning for børn og unge i alderen fra 9 til 17 år.
For første gang nogensinde afholdes der DM i Tegning.
Det sker på Horsens Kunstmuseum lørdag den 12. og
søndag den 13. april 2008. Her har børn og unge mulighed for at kæmpe mod hinanden i en lang række underholdende discipliner foran et stort live-publikum.
Læs mere på www.dmitegning.dk

Horsens er Team Danmark Elitekommune
Horsens kommune og Team Danmark har indgået et visionært samarbejde, der blandt andet skal være med til at
styrke talentudviklingen i Kommunen. I den forbindelse
starter der eliteidrætsklasser op på 7., 8. og 9. klassetrin
på Langmarkskolen fra august 2008. Der har været en
stor søgning til klasserne, og der er lige nu over 70 ansøgere.
Der er stadig mulighed for at søge om optagelse til
9.klasse.
For at blive optaget på elitelinjen, skal man dyrke fodbold,
håndbold, basketball, sejlads, badminton, cykling eller orienteringsløb på eliteniveau.
Man skal udfylde et ansøgningsskema og have en udtalelse fra sin idrætsklub og skole. Ansøgningsfristen til
9. klasse er den 10.april.
Se mere på www.horsenskom.dk/elite
Kontakt: Eliteidrætskoordinator Nikolaj Broström,
7629 2306
nbro@horsens.dk
Frivillige hjælpere til Middelalderfestivalen
Europæisk Middelalder Festival mangler frivillige hjælpere
til mange forskellige opgaver både før og under festivalen.
Der er brug for f.eks. guider til de udenlandske grupper og
optrædende, scenefolk, budbringere, personale i informationsboder, lageroptællere og meget mere.
Læs mere på www.middelalderfestival.dk
Send en mail til Lise Mols og skriv lidt om dig selv (navn,
adresse, alder, sprogkundskaber eller andet der kunne
være relevant).
Kontakt: Lise Mols,
7629 2319
: kulmo@horsens.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbrevet
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde dig nyhedsbrevet,
kan du sende en mail til kulal@horsens.dk
Næste nyhedsbrev udkommer i juni.
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