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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.
Europæisk Middelalderfestival 29.- 30 august
- Børneliv og tidsfordriv
Tema for årets Middelalderfestival er ’Børneliv og tidsfordriv’. Børn i middelalderen havde helt andre vilkår at vokse op under, end det er tilfældet i dag. Alt, der vedrører
børn og deres vilkår i middelalderen, er i fokus: lige fra legetøj, arbejde og påklædning, til opdragelse, muligheder i
livet og sundhedstilstand. Der bliver masser af ting at prøve og iagttage for børn og deres forældre til årets festival.
Temaet vil give et interessant og kontrastfyldt indspark til
nutidens dybe involvering i børns liv og opdragelse.
Billetter til Ridderturneringen
Billetter til årets Ridderturnering kan købes via hjemmesiden www.middelalderfestival.dk eller ved at ringe til
Horsens Turistbureau. I år er skuespilleren og historiefortælleren Peter Hartmann den danske Herold, der guider
publikum igennem forestillingen. Dermed er den vigtige
formidlingsdel af Ridderturneringen lagt i professionelle
hænder, som helt sikkert vil give oplevelsen endnu et hak
opad. Forbered dig på 45 min. i en eventyrverden af dristige stunts, splintrede lanser og ægte mandsmod, når
nogle af Europas dygtigste riddere mødes i en intens dyst.
Der er 5 forestillinger og tribunerne har i år enkelt-sæder.
Pris: 75 kr. + gebyr for voksne, 45 kr. + gebyr for børn (212 år). Gebyr: 20 kr.
Kontakt: Horsens Turistbureau,
7560 2120
Kongens Jagt
En lille opvisning om jagt hos Kongen i middelalderen.
Jagt var dengang til underholdning, en sportsgren og en
nødvendig fødekilde. Jægerne i arenaen vil demonstrere
jagttræning med hestene, og falkoneren vil lade sine fugle
kredse under skyerne for pludselig at få dem til at dykke
lodret efter en luns kød. Middelalderligt jagttøj og udstyr vil
blive gennemgået. Herolden taler engelsk.
Billetsalg via www.middelalderfestival.dk eller ring til
Horsens Turistbureau, 7560 2120. Pris: 25 kr. + gebyr
(20 kr.). Enhedspris.

Program for Middelalderfestivalen
De mange små brikker bestående af 5000 middelalderklædte deltagere, 280 boder og kunstner fra 10 lande er
faldet på plads – og udgør nu det 28 sider tykke program
for den 14. Europæiske Middelalder Festival i Horsens.
Programmet for festivalen kan rekvireres på Horsens Turistbureau, Horsens Bibliotek, i Informationen på Horsens
Rådhuset samt fra de blå brochurereoler, der bl.a. står på
byens museer og i indkøbscentre. Man kan også skrive til
denne e-mail og få programmet tilsendt.
kulumh@horsens.dk
Horsens Børneteaterfestival 19.-21. september
- Billetbestilling
Den 23. børneteaterfestival præsenterer 30 danske teatre
og omkring 100 forestillinger for børn og unge på spillestederne i Horsens midtby. Alle kommunens børn får efter
sommerferien programmet med hjem i deres skoletasker,
men allerede nu kan programmet ses på festivalens
hjemmeside. Der er gratis adgang til alle forestillinger,
men billetbestilling er nødvendig.
Billetbestillingen begynder i weekenden 23. – 24. august på
7011 1411 begge dage fra 10-16. Herefter er
telefonen åben mandag til torsdag fra 9-13. Billetbestillingen lukker onsdag 17. september. Overskydende billetter
udleveres derefter fra billetudleveringen på Horsens Ny
Teater under festivalen.
Kamæleon Koncerter
Kamæleon Koncerter leverer sprællevende musik til 5-8
årige børn og deres voksne, og i den kommende sæson
kan Horsens Kommune endnu en gang præsentere fire
fremragende musikoplevelser af høj kvalitet.
Programmet er netop fastlagt, så I kan glæde jer til:
•
•
•
•

Lydland 11. oktober
Nanaza Duo 15. november
Svøbsk 24. januar
Duo Saxopran 7. marts

Alle koncerter finder sted lørdag kl. 11 på forskellige spillesteder. I løbet af sommeren kan du læse mere om orkestrene og om medlemskab, billetsalg og spillesteder på
Kulturafdelingens hjemmeside under ”Børnekultur”. Det
trykte program kan rekvireres først i september.
Kontakt: Lene Bjarke Skov,
76 29 23 09
kulbj@horsens.dk
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Eliteidrætsklasserne på Langmarkskolen
61 håbefulde unge idrætstalenter er blevet optaget til eliteidrætsklasserne på Langmarkskolen i Horsens med skolestart til august 2008.
6 idrætsgrene er repræsenteret i eliteidrætsklasserne det
kommende skoleår: basketball, håndbold, fodbold, orienteringsløb, cykling og badminton.
Eliteidrætsklasserne har et tæt samarbejde med Sportscollege Horsens og byens eliteidrætsklubber for at fremme
vilkårene for talenterne, så de får optimale muligheder for
at videreudvikle deres idrætstalent, samtidig med de kan
tage en kompetencegivende uddannelse.
Læs mere på www.eliteidraet.horsenskommune.dk
Kontakt: Nikolaj Broström
76 29 23 06
nbro@horsens.dk
Klassisk Horsens
I august udkommer Klassisk Horsens'elektroniske nyhedsbrev igen efter en lang sommerpause.
Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde
dig på adressen klassisk@horsens.dk.
På samme adresse kan du tilmelde kommende klassiske
arrangementer og aktiviteter, som ønskes omtalt i næste
nyhedsbrev og folder.
Kontakt:
klassisk@horsens.dk
Lene Bjarke Skov,
76 29 23 09
Spil Dansk Dagen
Torsdag den 30. oktober fejrer hele Danmark endnu en
gang dansk musik ved at holde Spil Dansk Dag. Horsens
Kommune er tilmeldt konkurrencen om at blive årets Spil
Dansk kommune. På hjemmesiden www.spildansk.dk vil
alle Spil Dansk-arrangementer i kommunen tælle med, når
årets vinder skal findes. Herfra skal der lyde en stor opfordring til alle, såvel privatpersoner som arbejdspladser, kirker, skoler, institutioner, foreninger, kor og orkestre, til at
bidrage til Spil Dansk Dagen og tilmelde arrangementer
på hjemmesiden og dermed bringe Horsens i front og borgerne sammen i sang. I kan lave fællessang, koncert, foredrag, udstilling, sangaften eller noget helt andet – bare
der er dansk musik på programmet! Læs mere om Spil
Dansk Dagen på www.spildansk.dk eller kontakt Kulturafdelingen for en snak om jeres arrangement eller tilmelding
af aktiviteter.
Kontakt: Lene Bjarke Skov,
76 29 23 09
kulbj@horsens.dk
Idrætsklinikken
Sportssammenslutningen driver en idrætsklinik, som har
lokaler i Motions Forum, Langmarksvej 45. I klinikken kan
du træffe aftale om gratis besøg hos læge eller fysioterapeut. Åbningstiden er mandage kl. 15 - 17. Man skal være
medlem af en klub, som er medlem af DGI – Sydøstjylland
eller Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn for
at kunne benytte idrætsklinikken. Du kan få mere information ved Sportssammenslutningen på
7562 6820 eller
www.sfho.dk

Bliv bodholder i Julebyen
Horsens Juleby har stadig få boder fri i nogle perioder af
december. En bod koster 150 kr. mandag-torsdag og 250
kr. fredag-søndag. En bod kan lejes for 2 til alle 23 dage.
Julebyen søger bodholdere, der sælger julegaver/delikatesser – gerne håndlavede ting eller varer, der på anden
måde er specielle. Arbejdende værksteder eller boder
med aktiviteter, som Julebyens besøgende kan deltage i
er især interessante. Slå jer gerne to-tre sammen om en
bod, så hænger bemandingen og økonomien også bedre
sammen. Hvis man har en gårdbutik eller anden butik i oplandet, er Julebyen et godt centralt sted at markedsføre
sig. Ansøgningsblanket ligger på Julebyens hjemmeside:
www.julebyen.horsens.dk eller ring til Lise Mols
7629
2319 eller
kulmo@horsens.dk
Her kan man også få mere information.
Lokale- og Anlægsfondens støttemuligheder
Lokale- og anlægsfonden har 2 puljer. Fra puljen til klublokaler og væresteder kan der søges støtte til projekter
mellem 100.000 og 1 mio. kr. Fra den anden pulje kan der
søges tilskud til større bygge- og anlægsprojekter over 1
mio. kr. Læs mere på www.loa-fonden.dk
Ulla Wessel starter igen
Efter endt barselsorlov vender Ulla Wessel tilbage til Kulturafdelingen den 13. august. Ulla Wessel kan fremover
kontaktes på
76 29 23 11 eller
kuuw@horsens.dk.
Horsens på nettet
På Horsens Kommunes hjemmeside kan du finde oplysninger om mulighederne inden for kultur- og fritidslivet i
Horsens. Besøg Kulturafdelingens hjemmeside på
www.horsenskom.dk/KulturOgFritid
De mange besøgende der kommer til byen, kan få et godt
indblik i hvad der sker i Horsens på www.visithorsens,dk
og www.detskerihorsens.dk
Horsens.dk er en byportal til byens borgere og besøgende. Her kan man finde oplysninger om byen og dens
mange faciliteter. www.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 september.
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