Nyhedsbrev Juni 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.
Der er ingen træffetid i juli.
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.
Sommerferietilbud til børn og unge
Kulturafdelingen har netop udsendt folderen ”Sommerferie
for børn og unge”. Folderen præsenterer en lang række
aktivitetstilbud til børn og unge, der ønsker en aktiv sommerferie. Nogle tilbud strækker sig over flere dage og
kræver tilmelding, mens andre kan opsøges, når man
pludselig har en feriedag uden program i udsigt. Der er
noget for alle, om man er 5 eller 15, dreng eller pige,
sportslig eller kreativ. Kommunens kulturelle institutioner,
Komediehuset, Kunstmuseet osv., er som altid med i folderen. Desuden har en række lokale foreninger, fra spejdere til kampsport og svømning, et godt ferietilbud til børn
og unge. Folderen er omdelt til alle kommunens skolebørn
og kan desuden hentes på kommunens biblioteker, på
Horsens Rådhus og i Turistbutikken. Den findes også på
www.horsenskom.dk/KulturOgFritid under ”Børnekultur”.
Kontakt: Lene Bjarke Skov,
76 29 23 09
kulbj@horsens.dk
Kulturel sommer i Horsens
Sommeren byder sædvanen tro på masser af kulturelle
oplevelser i Horsens. Alsidigheden er stor fra museumsbesøg og byvandringer til gadeteater og koncerter.
Det gamle Statsfængsel
Sommeren igennem er det muligt at få et kig ind bag murene i Det gamle Horsens Statsfængsel. Se mere på
www.slottetihorsens.dk
Horsens Gadeteaterfestival
Hver weekend sommeren igennem byder Horsens Gadeteaterfestival byens besøgende og handlende på små optrin, forestillinger, koncerter eller andre små overraskelser.
Se programmet på www.cityhorsens.dk
GAMA - En ganske anderledes bytur
En nyskabelse i Horsens er Turistbureauets audiodrama
GAMA - På sporet af ukendt land. Her kombineres den
klassiske byvandring med teaterstykket. Publikum udstyres med en mobiltelefon og bliver herefter guidet rundt i
Horsens’ gader og stræder. Se mere på
www.visithorsens.dk eller 7560 2120
Rundvisning på det nye fodbold- og koncertstadion
Følg med i stadionbyggeriet. Rundvisning hver tirsdag kl.
19.00. Tilmelding på: forum@horsens.dk eller
7629
2323

Håndboldlandskamp Danmark – Egypten
Herrehåndboldslandskamp i Forum Horsens 26. juni
De danske Europamestre skal finde OL-formen i en opvarmningskamp mod Egypten, der også skal med til Kina.
Billetter købes på www.billetnet.dk
Sommerens Koncerter
Horsens Open Air 20. og 21. juni på Dyrskuepladsen
Toppen af poppen fra L.O.C. og Gnags til Kashmir og
Buhran G. www.horsensopenair.dk
Chicago 21. juli på Horsens Ny Teater
Intimkoncert med kongerne af amerikansk softrock og
bagmændene bag If You Leave Me Now og Hard To Say
I’m Sorry. www.hnt.dk
Iron Maiden 27. juli på Godsbanegården
Horsens er klar til en hårdtslående musikoplevelse, når
legendarisk heavy-rock ruller ind over byen i juli.
www.ironmaidenihorsens,dk
Opera i det fri – i Lunden 10. august
Den kgl. Opera gæster byen, og gentager sidste års uforglemmelige koncert med den kongelige operas solister.
Gratis entré. Arr.: Musikforeningen Eigils og Nykredit.
Middelalderfestivalen søger frivillige hjælpere
Europæisk Middelalder Festival (29. og 30. august) søger
folk, der gerne vil hjælpe med forskellige opgaver under
festivalen: ridderturneringen, programuddeling, information, praktisk hjælp og guide for udenlandske grupper mm.
Alle hjælpere får en dragt til låns, spisebilletter til festivalens kroer og en fribillet til Ridderturneringen. Der er mulighed for overnatning på skole. Vi har en trofast og aldersmæssigt meget blandet hjælperskare, der nyder at
opleve festivalen med arbejdshandskerne på, men nye
hjælpere er altid velkomne. Der er opgaver til alle fra 14 år
og op. Tilmelding og yderligere information:
www.middelalderfestival.dk
Kontakt: Lise Mols,
7629 2319,
kulmo@horsens.dk
Billetter til Ridderturneringen
Fra 1. juni kan man købe billetter til årets Ridderturnering
via hjemmesiden www.middelalderfestival.dk eller ved at
ringe til Horsens Turistbureau. I år er den danske herold,
skuespilleren og historiefortælleren Peter Hartmann, som
mange sikkert kender fra Hartmanns Teater. 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 (2-12 år). Gebyr: 20 kr.
Kontakt: Horsens Turistbureau,
7560 2120
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Kongens Jagt
En forestilling 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 fra 1. juni via www.middelalderfestival.dk eller
ring til Horsens Turistbureau, 7560 2120. Pris: 25 kr. +
gebyr (20 kr.). Enhedspris.
Middelalderfestivalens program
Fra 15. juni kan årets program for Europæisk Middelalder
Festival rekvireres på Horsens Turistbureau, Horsens Bibliotek, i Informationen på Horsens Rådhus og fra de blå
brochurereoler på virksomheder og kontorer. De mange
små brikker bestående af 5000 middelalderklædte deltagere, 280 boder og kunstnere fra 10 lande er faldet på
plads – og udgør nu det 28 sider tykke program for den
14. Middelalderfestival i Horsens. Programmet kan også
bestilles på
kulumh@horsens.dk
Børneteatrets Debatforum
Børneteatrets Debatforum afholdes i forbindelse med
Børneteaterfestivalen fredag den 19. september og er et
mødested for teatre, opkøbere og andre med interesse i
børnekulturelle emner. Oplægsholdere bliver bl.a. hjerneforsker og psykolog Ann E. Knudsen og formand for PISA-konsortiet professor Niels Egelund, der bl.a. vil diskutere, om tidens fokus på målbare resultater påvirker børneteatrets rolle i skolen. Dagen kommer desuden til at indeholde forestillinger og yderligere et eller to debatindlæg.
Dagens ordstyrer er Peter Westphael fra Randers Egnsteater. Pris for deltagelse i debatforum 795 kr. (inkl. frokost). Tilmelding til Debatforum kan ske ved at udfylde
skemaet på www.boerneteaterfestival.dk
Horsens Kommunes Børneteaterpris
Under Børneteaterfestivalen uddeles Horsens Børneteaterpris 2008. Prisen, der er indstiftet af Horsens Byråd, er
på 25.000 kr., og den ledsages af en statuette af Kaj
Rugholm. Prisen gives til personer, teatre eller grupper,
der har ydet en indsats for at fremme det professionelle
danske børneteater. Alle er velkomne til at sende indstillinger til prisen. Læs mere på www.boerneteaterfestival.dk
Kontakt: Steen Larsen-Ledet,
7629 2308
kulal@horsens.dk
Klassisk Horsens
Sommeren er en stille periode i den klassiske koncertkalender, men til august udkommer det klassiske musiknetværk Klassisk Horsens’ nyhedsbrev igen, og i september
kommer koncertkalenderen igen på gaden. Ønsker man
inden da at komme på Klassisk Horsens’ udsendelsesliste, kan man skrive til klassisk@horsens.dk og tilmelde
sig. På samme adresse kan man også tilmelde kommende klassiske arrangementer og aktiviteter, som man ønsker omtalt i næste nyhedsbrev og folder.
klassisk@horsens.dk
Kontakt Lene Bjarke Skov,
76 29 23 09

Sangens År
Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og DR har sat
fokus på fællessangen og udnævnt 2008 til ”Sangens År”.
Formålet er at bringe sangen i centrum igennem fællessangsarrangementer.
Horsens synger med, og året igennem er der fællessangsarrangementer ved byens kor i foredragssalen på
Horsens Rådhus. Klassisk Horsens har taget initiativ til
fællessangskalenderen, der indtil nu har præsenteret fire
af kommunens kor til en velbesøgt omgang fyraftensang.
Kommende arrangementer: Cantica Børnekor – tirsdag d.
10. juni, Klosterkirkens Vokalkor – tirsdag d. 26. august,
Kvindekoret Crescendo – torsdag d. 25. september, Cantando Koret – onsdag d. 29. oktober, Sønderbros Kirkekor
– tirsdag d. 25. november.
Læs mere om Sangens År på www.sangensaar.dk og se
sangkalenderen på www.horsenskom.dk/KulturOgFritid
under ”Musik”.
Kontakt: Lene Bjarke Skov,
76 29 23 09
kulbj@horsens.dk
Midlertidig overnatning på skoler m.v.
Horsens Kommune har i mange år haft tradition for at stille
skoler m.v. til rådighed for midlertidig overnatning ved store weekendstævner o.l., hvor der er mange tilrejsende deltagere. Beredskabsstyrelsen har ved en lovændring fra
den 3. april 2008 skærpet retningslinierne for benyttelse af
skolelokaler m.v. til midlertidig overnatning. Ændringen
medfører som hovedregel, at kun skolelokaler i stueplan
med røgalarmer må anvendes til midlertidig overnatning.
Kontakt: Ingvard Nørgaard,
7629 2305
kuinv@horsens.dk
Musikkens Udviklingspulje
Der er ansøgningsfrist til Musikkens Udviklingspulje (tidligere Udviklingspuljen for musik og bevægelse) den 1. august. Puljen har til formål at sikre udvikling og fornyelse på
musikområdet og i puljens retningslinier lægges der vægt
på det nyskabende og grænsebrydende.
Der kan søges tilskud til dygtiggørelse, videreudvikling af
eksisterende aktiviteter og etablering af nye tilbud, gerne
på tværs af kunstarter. 1. august er årets sidste ansøgningsrunde, så send gerne en ansøgning af sted inden
sommerferien. På www.horsenskom.dk/KulturOgFritid kan
du under ”Musik” læse mere om puljen.
Kontakt: Lene Bjarke Skov,
76 29 23 09
kulbj@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
Efter et par år i skyggen er byportalen www.horsens.dk
blevet genoplivet. Her kan man finde generelle oplysninger om alt fra erhvervsliv til begivenheder.
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 1. august.

Kulturafdelingen . Rådhustorvet 4 . 8700 Horsens . Kulturdirektør Hanne Damgård
Telefon 7629 2301 . Telefax 7629 2316 .
E-mail kultur@horsens.dk. www.horsenskommune.dk

