KulturAften2015
I SKANDERBORG KOMMUNE

18. september
kl. 13-23

Fælles afslutning i Kulturhuset Skanderborg
med bl.a. Thomas Buttenschøn
Læs mere på Kultur-aften.dk eller
www.facebook.com/visit skanderborg

GALTEN
Galten Kirke indefra
Galten Kirke, Smedeskovvej 2, 8464 Galten

DDS – Sct. Georgs Gilderne
varmer Torvet op

Kl. 16.00 - 17.30

Galten Torv, 8464 Galten

Den berømte billed- og kirkekunstner Peter
Brandes har for nylig færdiggjort den flotte og
meget spændende udsmykning af Galten Kirke. Vi
holder kirken åben og fortæller om kirkekunsten.
Organist Lars Nørgaard spiller musik - kig ind og
se dig omkring.

Kl. 17.00 - 20.00

Ib Stockholm
Tlf. 2174 4486
ib@stockholm.dk

Klovnen Alfredo
Galten Bibliotek, Torvet 7, 8464 Galten
Kl. 16.30 - 17.30 – Gratis adgang
Børne & familieunderholdning med trylleshow.
Mød en af Danmarks professionelt optrædende
tryllekunstnere. For børn og barnlige sjæle. Galten
Bibliotek har på Kulturaftenen åbent til kl. 21.00.
Kom og bliv præsenteret for de nye muligheder ved
Åbent Bibliotek, bliv inspireret af bibliotekarerne til
lån af bøger, spil, musik, film mm., og deltag i vores
sKATTEjagt med bogpræmier. Vi byder på en kop
kaffe eller te, et glas saft - og lidt sødt til.
Kontaktperson
Anne Sofie Flintholm
Galten Bibliotek
Tlf. 8794 2894
anne.sofie.flintholm@skanderborg.dk

DDS spejderne og Sct. Georgs Gilderne arrangerer
aktiviteter for hele familien. Her bliver mulighed
for popcorn og snobrød tilberedt over bål og desuden forskellige aktiviteter, som udfordrer hele
familien. DDS spejderne vil være på Torvet fra kl.
17.00 - 20.00.
Kontaktperson
Esben Lemming
Tlf. 4015 8914
esben.lemming@gmail.com

Skovby Børnekor
BIO Huset - sal 1, Torvet 6, 8464 Galten
Kl. 17.45 - 18.15
Børnekoret er med børn fra 4.kl. Koret vil underholde med et repertoire som spænder over både
årstidssange, salmer og rytmiske sange. Oplev en
flok glade børn, der synger af hjertets lyst. Koret
ledes af Anne Marie Elbech.
Kontaktperson
Tove Severinsen
Tlf. 6127 3285
toveseverinsen@mail.dk

Åbent hus på Galten Lokalarkiv
Galten Lokalarkiv, Torvet 7, 8464 Galten

Rasmus Krogh
– ung mand med sin guitar

Kl. 18.00 - 21.00

Biohusets Kultursalon, Torvet 6, 8464 Galten

På dagen kan man få en fremvisning af arkivet og
dets hjælpemidler, herunder Arkibas og arkiv.dk
Interesserede kan få vejledning i brug af arkivalier, i slægtshistorie, samt benyttelse af historiske
kilder på nettet. Alle er velkomne.

Kl. 19.00 - 19.30

Erik Korr Johansen
Tlf. 8794 2895
galten@skanderborgmuseum.dk

Kontaktperson
Tove Severinsen
Tlf. 6127 3285
toveseverinsen@mail.dk

Rasmus tolker andres sange på sin helt unikke
og gribende måde. Oplev Rasmus med sang
og et formidabelt guitarspil i Biohusets intime
Kultursalon.

Kunstudstilling kl. 18-23
I ”Det gamle Apotek” samt SPAR-bygningen,
Søndergade 2 + Torvet 12, Galten
Kl. 18.00 - 23.00
Kom og oplev arbejdende kunstnere Samt musikalsk
underholdning:
Kl. 18.00: Knud & spillemændene.
Kl 19.30 - 20.00: Marie Cecilie & Marianne Vinther
sang og musik.
Kl. 20.30: Kirsten Huusom læser sine digte.
Kontaktpersoner
Henning Nielsen 40180101
www.lysthusetnrvissing.dk
kridthuset@nrvissing.dk

Galten Gospel og Swing
– livsglad musik.
BIO Huset - sal 1, Torvet 6, 8464 Galten

Klank Efterskole
– underholdning med elever fra
Klank Efterskole i ord og musik
Biohusets Kultursalon, Torvet 6, 8464 Galten
Kl. 19.00 - 19.30
Glæd dig til at opleve de nye elever fra Klank
Efterskole udfolde sig i vores intime Kultursalon.
Kontaktperson
Tove Severinsen
Tlf. 6127 3285
toveseverinsen@mail.dk

Film
BIO Huset, Torvet 6, 8464 Galten
Kl. 20.15

Kl. 18.15 - 18.45

BIO Huset viser film
– se nærmere på www.biohuset.dk

Oplev Galten Gospel og Swing for fuld udblæsning. Koret udtrykker stor glæde ved musikken
– en glæde der smitter og rækker helt ned på
bagerste række. Koret ledes af Elsebeth Cohrt.

Kontaktperson
Tove Severinsen
Tlf. 6127 3285
toveseverinsen@mail.dk

Kontaktperson
Tove Severinsen
Tlf. 6127 3285
toveseverinsen@mail.dk

HØRNING
Galleri Art Expo

Kultur om aftenen – KUNST

Galleri Art Expo
Søvejen 35, Hørning

Hørning Bibliotek

Kl. 11.00 - 20.00

Kl. 17.00 - 22.00

Højt beliggende med udsigt over sø og skov ligger
Galleri Art Expo, som er en perle, man må besøge,
hvis man interesserer sig for kunst ...

I år er temaet for Kulturaftenen KUNST. ”Kunst er ikke
et spørgsmål om, hvad man selv kan se, men hvad man
kan få andre til at se.” - Edgar Degas

Et åndehul hvor kunsten er mangfoldig og har plads.
Den 18. september kl. 11.00 - 20.00 inviterer Østjyllands største galleri på omvisning og fortællinger
fra kunstens verden. 50 kunstnere er denne aften
repræsenteret i galleriet, og galleriet er vært for et glas
vin eller en kop kaffe. Entre, vin og kaffe er gratis.
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op. Vi glæder
os til at tage godt imod dig.

Kom og oplev mange former for kunst:

Kontaktperson
Sarah Høi
Tlf 86147796
sarah@artexpo.dk

Rådhuspladsen 1, Hørning

Kreativ workshop for børn: Her kan man lave
sæbeboble-malerier og grafiske tegninger af sine
hænder.
”I fodsporet på en kunstner”: Skattejagt - hvor
man kan vinde præmier.
”Der er en Picasso i os alle”: Stort fælles kunstværk alle kan være med til at kreere.
Kunstværksted: Kunstnerne Henrik Dannevang
fra Blegind og Stinne Bay fra Jeksen kommer og
producerer hver deres form for kunst.
Koncert: Produktionsskolen giver koncert.
Kunstsalg: Der vil være stande, hvor man kan
købe forskellige former for kunst, f.eks. hæklekunst,
bagekunst og meget mere.
BIB- Bio viser en film for børn
Kontaktperson
Maria Kjølby
Tlf. 8794 2980

Kultur om aftenen på Hørning Bibliotek

Kunst i Blegind
Blegind Forsamlingshus
Blegindvej 73, 8362 Hørning
Kl. 17.00 - 18.30
De nye alterbilleder i Blegind Kirke præsenteres.
De 4 kunstnere. Lillian Stahlhut, Gitte Evers, Mari
Dahl og Alice Døj vil være til stede. Der vil være
lidt godt til ganen.
Kl. 17.45: Flere værker af de 4 kunstnere udstilles i
Forsamlingshuset.
Kontaktpersoner
Olav Jonas – tlf. 2342 4452
Alice Danielsen – tlf. 3062 1556

Syng sammen aften
Hørning kirke
Nørre Allé 6
8362 Hørning
Kl. 19.00 - 20.00
Efteråret synges ind. Organist Stig Torndyb på
orgel, violinist Jakob Bønløkke og sanger Maria
Bordinggaard Ghahremani deltager sammen med
Hørning sangklub. Provst Jette Marie BundgaardNielsen vil undervejs fortælle lidt om sangene, der
synges.
Kontakt
Hørning sogn
hoerning.sognskanderborg@km.dk

RY
Halløj ved Købmanden i Alken
Alkenvej 46
8660 Skanderborg
Kl. 16.00 - 20.00
Her er tog – hver time – lige til døren.
Afgang fra Ry 20 min over hel.
Afgang fra Skanderborg 31 min. over hel
Har du endnu ikke besøgt vores lille hjemmelavede digitale landhandel, så har du chancen nu.
Tag familien med på cykel, i bil eller tag toget.
Vi kunne ikke tænke os nogen sjovere måde, at
fejre vores 2 års fødselsdag på, end at deltage i
kommunes kultur-aften arrangement.
Er vejret godt, vil markedspladsen foran købmanden være fyldt med musik, gøgl og gamle lege.
Skulle vi blive overfaldet af storm og regn, trækker
vi ind i Mejeriet, som nu har kørestolsvenlige
forhold. Alle er velkomne.
Kontaktperson
Søs Due Nielsen
Tlf. 2699 9959
sos_ole@hotmail.com

Det arbejdende arkiv
– Ry Lokalarkiv
Gudrunsvej 1
8680 Ry
Kl. 17.00 - 19.00
Se arkivet og se hvordan vi arbejder.
Der serveres kaffe.
Kontaktpersoner
Leif Juul Pedersen
Tlf. 8652 4190
arkiv@skanderborgmuseum.dk

Øllets historie på
Øm Kloster Museum
Øm Kloster Museum
Munkevej 8
8680 Ry
Kl. 18.00 - 19.30
Hør historien om munkenes øl og se resterne af deres
bryggeri. Bagefter smager vi på Klosterbryggeriets øl.
Kontaktperson
Lene Mollerup
Tlf. 8689 8194
lmo@skanderborgmuseum.dk

Kulinariske og kreative
hverdagseventyr i Gl. Rye

Rundvisning og aftenkaffe
på Gl. Rye Mølle

De Kreative Mellemrum
Nyvej 8, Gl. Rye
8680 Ry

Museet på Gl. Rye Mølle
Møllestien 5, Gl. Rye
8680 Ry

Kl. 18.00 - 18.45

Kl. 19.00 - 20.00.

Kulinariske og kreative hverdagseventyr i Gl. Rye.
Kom og oplev passion og kreativitet, få lidt godt
til ganen og et skud inspiration. Hør et gratis foredrag i ”De Kreative Mellemrum” om kreativitet
og passion og om, hvordan du gør din hverdag til
et eventyr. Derefter serverer Lyng Dal Hotel og
Restaurant lidt bobler og små, gratis appetizers
lavet af lokale råvarer.

Kom med på en rundvisning på Museet på Gl. Rye
Mølle og hør om Gl. Ryes spændende historie.
Vi skal også se de nye udstillinger om det lokale
træskomageri og Himmelbjerg-souvenirs. Efter
rundvisningen serveres kaffe og kringle. Både
entré og kaffe er gratis. Museumsinspektør Henrik
Bredmose Simonsen viser rundt og fortæller.

Kontakt
Marie Elisabeth A. Franck Mortensen
Tlf. 4021 6594
info@CreativeSpaces-fm.com

Aftenudstilling af
malerier i Colourit’en
Colourit’ens lokaler
Skanderborgvej 44
8680 Ry
Kl. 18.30 - 21.30
Colourit´en er en forening af amatørmalere. Du
kan møde nogle af kunstnerne og få en snak om
de udstillede malerier, og hvad der ellers foregår
i foreningen, over et glas vin eller en kop kaffe. Vi
glæder os til at se dig/jer.
Kontakt
Tlf. 8621 2156 – mail muggelberg@gmail.com
– eller Irene Spure Christensen:
Tlf. 2275 6400 – mail spuresole@hotmail.com

Kontaktperson
Henrik Bredmose Simonsen
Tlf. 6178 8290
hbs@skanderborgmuseum.dk

Musik og Maleri
Ry Kirke, Skanderborgvej 51, 8680 Ry
Kl. 19.30
En koncert med TINE LILHOLT på fløjter og
harpe og KLAUS THRANE på perkussion og
trommer. Dette kan umiddelbart lyde som en lidt
spøjs instrumentsammensætning, men det har
vist sig at være en langtidsholdbar forestilling,
med nærvær, musikalitet, humor og en del livserfaring som ingredienser og hældt på flaske som en
helt speciel musikalsk cocktail.
Siden TINE LILHOLT i 2007 forlod Lars Lilholt
Band som fløjtenist, harpenist og meget andet, har
hun helliget sig sin egen musik og sine malerier.
Det har udviklet sig til en helt ny kunstform, nemlig - MUSIK-MALERIET. Det vil sige, at et billede
får tilkomponeret et stykke musik, som beskriver
stemningen og udtrykket i billedet.
Koncerten giver en mulighed for at få åbnet
vinduerne lidt til følelseskammeret. En anledning
til at lade vinden hvirvle støvet rundt, så solen kan
sende nogle stråler ind til de bagerste hylder, og
kysse minder til live. ”Dreamscapes” er navnet på
den CD/DVD, som er en rejse i musik og billeder,
som Tine Lilholt og Klaus Thrane har lavet.
Klaus Thrane, trommeslager og perkussionist, har
produceret musikken, som Tine har komponeret
til malerierne. Tine Lilholt og Klaus Thrane spiller
ud over numre fra Dreamscapes, også nye numre
og gamle instrumentalnumre fra deres fælles
fortid i Lars Lilholt Band.
Det er 2 meget erfarne musikere, der med sikker
og tryg hånd tager tilhørerne med på en rejse.
Kontaktperson
Lena Zweiniger
Klostervej 66
8680 Ry
Tlf. 2224 8990

Et ord med på vejen

– en rolig stund ovenpå en travl uge med en
kop litterær eftermiddagskaffe med kage
og smagsprøver på nyere dansk litteratur.
Ry Bibliotek inviterer til eftermiddagskaffe
Gratis adgang og ingen tilmelding.
Kl. 16.00 - 17.00
Personalet vil præsentere en håndfuld nyere
danske forfattere. Over kaffen kan man læne sig
tilbage og nyde udvalgte bidder af prosa og digte,
som bliver læst højt. Arrangementet slutter kl. 17,
så der er god tid til aftensmaden, inden turen går
videre til nogle af de andre gode arrangementer på
KulturAften. Alle er velkomne.
Kontakt
Karen Thomsen
Ry Bibliotek
Tlf. 8794 2880

SKANDERBORG
Kirken og hverdagskultur
Skanderup Kirke, Kirkebakken 10,
8660 Skanderborg
Kirken vil være åben fra 13.00 - 21.00
Kl 15-16 og 18-19: Rundvisning og fortælling
ved præsten om kirkens røst ind i vores almene
hverdagskultur.
Kl. 20.00 - 20.30: Kort aftengudstjeneste ved
sognepræst Heidi Torp.
Kontaktperson
Heidi Torp
Tlf. 2032 8202

Linoleums-workshop
Skulpturskolen, Mesingvej 4, 8660 Skanderborg
Kl. 16.00 - 21.00
Linoleumssnit er en grafisk trykkemetode, som
henvender sig til både børn og voksne. Palle
Nielsen, Dea Trier Mørk og Johannes Larsen er
nogle af de danske kunstnere, der har arbejder
med teknikken, og det er den samme teknik, der
ligger bag bogtrykkerkunsten, selvom Gutenberg
brugte træblokke og ikke linoleum af den grund
at linoleum ikke var opfundet endnu. Der er mulighed for selv at lave et tryk, og der er samtidig
en udstilling i Skulpturskolen af kunstnere, der
viser, hvad man kan med teknikken.
Kontaktperson
Thomas Andersson
Tlf. 5067 4212
t.andersson@mail.tele.dk

Museet på Adelgade
holder åbent kl. 16-20
Museum Skanderborg Adelgade 5,
8660 Skanderborg
Udstillingen om Alken Enge er spændende for alle aldre.

Kl. 16.00 - 21.00
En gruppe kunsthåndværkere har indrettet Butik
i Butikken på museet. Hør om deres flotte sager
og køb noget unikt med hjem. Og så er der selvfølgelig udstillingen om den ofrede jernalderhær i
Alken Enge. Der gratis adgang, kaffe på kanden og
saft til børnene.
Kontaktperson
Charlotte Abildgaard Paulsen
Tlf. 8652 2499
cab@skanderborgmuseum.dk

Æblefestival

Det er Rich’s der drik’s

Mesing Forsamlingshus og Mesing Kirke

Skanderborg Bunkerne
Kindlersvej 6, 8660 Skanderborg

Kl. 16.00 - 21.30
Kl. 16.00: Æblefestival starter i forsamlingshuset. Folk opfordres til selv at
medbringe æbler og emballage til
saft. KFUM-spejderne medvirker.
Kl. 16.00 - 21.00: Cafè i forsamlingshusets lille
sal. Øl, vand, kaffe og æblekage kan
købes.
Kl. 17.00: Æblevandring og fortælling om de
lokale æblesorter, der er på Mesing
kirkegård, besøg i kirken og fortælling om dens historie.
Kl. 17-21: Biograf i forsamlingshusets store sal.
Der vises gamle Mesing-film nonstop.
Kl. 19.00: KAGEDYST. Hvem har lavet den
bedste æblekage/tærte/dessert?
Kl. 19.30: Dommerne udpeger en vinder af
KAGEDYSTEN, hvorefter der er frit
kagebord for alle. Herefter synger ½
SØD et par ”æblesange”.
Kl. 21.00: Aftensang i kirken
Veng-Mesing Menighedsråd, Veng Lokalarkiv,
Mesing Borgerforening

Suzuki opvisning
Kulturhuset, Nedre Foyer, 8660 Skanderborg
Kl. 17.00
Kom og få en god oplevelse, når Suzuki-elever fra
Kulturskolen Skanderborg optræder med deres
violiner.
Kontaktperson
Sofie Møller Jensen
Tlf. 8794 2842

Kl. 17.00 - 19.00
Se arkivet og se klip fra 1983/84 da Skanderborg
havde sin egen TV station, AvisTV. Der serveres kaffe.
Kontaktperson
Leif Juul Pedersen
Tlf. 8652 4190
arkiv@skanderborgmuseum.dk

Eva Cassidy i Stilling Kirke
Stilling Kirke, Gl. Kirkevej 1, 8660 Skanderborg
Kl. 17.00 - 17.45
Den amerikanske sanger og musiker, Eva Cassidy
døde som kun 33-årig, men hendes musik lever
stadig. Ikke mindst denne sene eftermiddag, hvor
Stilling Kirke tilbyder en stund i selskab med den
danske singer/songwriter Louise Juul, der med
udvalgte sange vil videregive historien om den
unge Eva Cassidy med den store stemme. Vi skal
blandt andet høre hendes fantastiske fortolkninger af sange som “Over the Rainbow” og “Danny
Boy”. Ind imellem disse tolkninger vil der være
fællessang fra salmebogen. Bagefter er der lidt vin
og snacks i våbenhuset. Der er gratis entré, og alle
er velkomne.
Kontaktperson
Lisbeth Kristensen
Tlf. 3036 2527
likr@km.dk

Burning Bavn
Ejer Bavnehøj, Ejer Bavnehøjvej 4
8660 Skanderborg
Kl. 17.00 - 22.00
Opbygning af kunstværker i Ejer Bjerge. Kulminationen bliver en afbrænding af kunstværket (lyslevende
bavn) på Ejer Bavnehøj. Der er således tale om både
en skabende proces, der delagtiggør interesserede
borgere og en unik kunstoplevelse. Historisk knytter
der an til Ejer Bavnehøjs betydning som bavnehøj,
hvor man i århundreder indtil starten af 1800-tallet afbrændte bål fra top til top, når der var fare på
færde, og hæren skulle samles. Eventen tilsættes en
kulinarisk oplevelse, hvor en anerkendt kok byder på
en lækker outdoor-menu.
Kontaktperson
Viggo Rasmussen
Tlf. 4018 9357
viggo@ryk.dk

Optog med Blæserorkestret
Young Brass
Fra Bloms butikker ned ad Adelgade
og hen til Kulturhuset.
Kl. 17.00
Kulturskolen Skanderborgs mesingblæsere laver
et muntert optog ned igennem Adelgade.
Kontaktperson
Sofie Møller Jensen
Tlf. 8794 2842

Åbent hus på Skanderborg
Historiske Arkiv
Adelgade 46, 8660 Skanderborg
Kl. 17.00 - 19.00
Se arkivet og se klip fra 1983/84 da Skanderborg
havde sin egen TV station, AvisTV. Der serveres kaffe.
Kontaktperson
Leif Juul Pedersen
Tlf. 8652 4190
arkiv@skanderborgmuseum.dk

Fede idéer med læste bøger
– Workshop med Gitte Lacarriere
Skanderborg Bibliotek, Park Allé 10B
8660 Skanderborg
Kl. 17.00 - 22.00
Velkommen til en intens og kreativ workshop, hvor
du får du masser af gode ideer og inspiration til dig og
din bolig. Ideer der vil gøre dit hjem mere personligt, anderledes og interessant. Du kan lære at lave
notesbøger, opbevaringsæsker, bogmærker, foldede
bogskulpturer og meget mere.
Deltagelse og materialer er gratis, bare mød op og tag
en plads. Vi glæder os til en spændende workshop
med genbrug og kreativitet. Gitte Lacarriere er indretningsarkitekt med speciale i genbrug.
I sit arbejde indretter hun for virksomheder og afholder kreative workshops, blogger på sin side www.
lacarriere.dk, er skribent i diverse tidsskrifter og en
kreativ kvinde der kan se mulighederne i det vi andre
smider ud.
Kontaktperson
Louise Grønlund
Tlf. 8794 2960

Meningsfyldt fritid for børn,
unge og voksne – Vestermølle
byder på et væld af muligheder
Vestermølle Skanderborg
Kl. 16.00 - 20.30
Siden 2008 er der investeret 37 millioner kroner i
Kultur- og Oplevelsescenter Vestermølle. I de kommende to år følger tre ny byggerier for tilsammen tre
millioner kroner. På Skanderborgs Kulturaften fredag
18. september vises tegninger af byggerierne, og
Vestermølle-frivillige fortæller om den betydning, de
får for centrets videre udvikling.
Det drejer sig om en okkerhytte på 45 kvm, som efter
idé og tegning ved arkitekt Anna Mette Exner bygges
på tre punktfundamenter og kommer til at svæve
halvanden meter over en okkernedfældningssø ved
helligkilden Jernkilden. Bygningen får glaspartier i
gulvet, så okkerudvindingen kan ses, og der bliver
museumsudstillinger om okker som miljøproblem,
som pigment til tekstil- og farveindustrierne og som
råmateriale til jernproduktion. Der ryddes op omkring helligkilden, hvis vand – især Valborgaften og
Sct. Hans aften – kunne helbrede mod stort set alt fra
kærestesorg over gigt og lungebetændelse til tæring.
Kontaktperson
Jørgen Lund Christiansen
Tlf. 4050 0333

Glam og grafik i haven
Galleri Brems, Eskebæk 10, 8660 Skanderborg
Udstilling åbner kl. 18.00 .
Koncert 1. del kl. 19.00 - 19.30 • Koncert 2. del 20.15 20.45 • Udstillingen slutter kl. 22.00
Open air og - hus hos Galleribrems. Intimkoncert
med Golden Girls med musik skrevet af Marc
Bolan. Eksperimenterende grafik. Hjemmeristet
kaffe og øko hotdogs. Slide- samt lysshow til
gaden. En oplevelse for høre- syn- og smagsans.
Koncert, kunst og kulinarisk symbiose.
Kontaktperson
Verner Brems
Tlf. 2758 5313

Fællessang og viseaften
i Lysthuset
Lysthuset, Vidkærvej 9, Nr. Vissing,
8660 Skanderborg
Kl. 19.30 - 21.00
Velkommen til Fællessang og viseaften i Lysthuset.
Vi vil synge danske sange fra højskolesangbogen
krydret med viser af bl.a. Halfdan Rasmussen fremført af Aase og Anders Beck-Rasmussen.
Arrangementet starter klokken 19.30 til cirka 21.00.
Der vil blive mulighed for at købe en kop kaffe/te og
øl/vand.
Kontaktpersoner
Aase og Anders Beck-Rasmussen
www.lysthusetnrvissing.dk
kridthuset@nrvissing.dk

Lokalt folkemusikbrag
på Bjedstrup Skole

Fælles afslutning i
Kulturhuset

Bjedstrup Skole
Bjedstrupvej 1
8660 Skanderborg

Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10
8660 Skanderborg

Der vil være to koncerter:
Kl. 20.00 - 20.30 • kl. 21.00 - 21.30

Koncerten starter kl. 22.00, og det er ikke muligt
at bestille pladser. Dørene åbnes kl. 21.30, og man
kan komme ind så længe, der er tomme pladser.

Hvordan lyder lokal musik fra Skanderborg? Dette
spørgsmål bliver besvaret, når RETHINK Folk
Music i løbet af de kommende par år varmer op til
kulturhovedstadsåret Aarhus 2017. På denne aften
bydes der indenfor til to brag af folkemusikkoncerter
med studerende ved folkemusiklinjen på Esbjerg
Musikkonservatorium. Kulturskolen Skanderborg og
Museum Skanderborg er to af de centrale medspillere, som har været med til at søsætte projektet
RETHINK Folk Music, som allerede er begyndt at
røre på sig i hele Midtjylland. Det gennemgående
tema er lokal folkemusik, og der vil blive afholdt masser af workshops, stævner, undervisning og koncerter
i Midtjylland til og med 2017.

Kulturaften 2015 afsluttes ligesom sidste år med en
stor gratis koncert i Kulturhuset. Hovednavnet er i
år Thomas Buttenschøn, der i dele af koncerten får
selskab af Alice Vestergaards kor. Thomas Buttenschøn, der er vokset op i Gylling, er nok mest kendt
for sine dansksprogede sange om hverdagens og
kærlighedens op- og nedture. Sange som ”Fantastiske
Mandag”, ”Smukkere end smuk” og ”God Damn”.
Den populære sanger og sangskriver udgav senest
LP’en ”Sange der ikke er til radioen” i 2014. Thomas
Buttenschøn får i dele af koncerten selskab af to af
Alice Vestergaards kor; Skanderborg pigekor og
Vocali. Korene medvirker på de tre numre ”Smukkere
end smuk”, ”Michelle” og ”Valnøddetræet”.

Eleverne og andre interesserede får med dette
projekt mulighed for at udvikle sig både musikalsk
og kulturelt og samtidig møde ligheder og forskelle
både fra deres nabobyer og fra resten af Europa.
2017-fonden bakker op om ønsket om at få den
danske traditionsmusik til at blomstre i musik- og
kulturskolerne for at vise den energi, poesi, intensitet
og levende unikke historiefortællingstradition, man
kan finde i netop folkemusikken. Dette arrangement
og weekendens følgende folkemusikstævne vil blive
startskuddet til RETHINK Folk Musics omfattende
indsats for at besøge og benytte netop Skanderborgs
musikalske fortid sammen med kommunens museer,
kulturskoleelever og borgere.
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Halløj ved Købmanden i Alken
Det arbejdende arkiv
Øllets historie på Øm Kloster
Hverdagseventyr i Gl. Rye
Aftenudstilling hos Colourit’en
Rundvisning på Gl. Rye Mølle
Musik og Maleri
Et ord med på vejen

KulturAften2015
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Galten Kirke indefra
Klovnen Alfredo
DDS - Sct. Georgs Gilderne
Skovby Børnekor
Åbent hus – Galten Lokalarkiv
Kunstudstilling kl. 18-23
Galten Gospel og Swing
Rasmus Krogh
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Galleri Art Expo
Kultur om aftenen - KUNST

Klank Efterskole underholder
Film i BIO Huset

Skanderborg
Kirken og hverdagskultur
Linoliums-workshop
Museet på Adelgade
Æblefestival
Suzuki opvisning
Det er Rich’s der drik’s
Eva Cassidy i Stilling Kirke
Burning Bavn
Optog med Young Brass
Fede idéer med læste bøger
Skanderborg Historiske Arkiv
Meningsfyldt fritid for børn
på Vestermølle
Glam og grafik i haven
Fællessang og viseaften
i Lysthuset
Lokalt folkemusikbrag
på Bjedstrup Skole
Fælles afslutning i
Kulturhuset
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