1. september 2005

Pressemeddelelse

Overvældende interesse for Liv i Forsamlingshusene
Udsolgt til Billy Cross i Ugelbølle den 4. november!
Efterårets store program for Liv i Forsamlingshusene, som begynder
fredag den 2. september, har i høj grad vakt interesse hos det djurslandske
publikum. Lige siden programmets udgivelse i midten af august har
kulturformidler Katrine West hos Destination Djursland dagligt modtaget
henvendelser fra folk, som ønskede at bestille billetter til arrangementer,
eller som ville stille spørgsmål vedrørende projektet - eller bare rose
initiativet.
Et enkelt arrangement kunne allerede efter en uge melde udsolgt, selv om
det først løber af stablen om et par måneder. Det drejer sig om Billy Crossarrangementet den 4. november i Ugelbølle Forsamlingshus. Når det
overhovedet har været muligt at forhåndsbestille billetter til denne aften,
skyldes det, at er tale om et arrangement med spisning. Der er helt
generelt kun mulighed for billetbestilling til de arrangementer, hvor der er
spisning, og hvor der derfor er anført et telefonnummer i programmet. Hvis
man vil sikre sig plads til de øvrige arrangementer - eller hvis man vil
deltage i et arrangement med mulighed for spisning, men ikke ønsker at
spise med - har Katrine West et godt råd: Kom i god tid!
Nogle opringninger drejer sig beklageligvis sig om, at folk ikke har
modtaget programmet, på trods af at det burde være kommet ud til alle
husstande – også dem med nej tak til reklamer. Hvis man er så uheldig at
være blevet snydt for programmet, skulle der være god mulighed for at
finde det på turistbureauerne, rådhusene eller bibliotekerne, i et af de
deltagende forsamlingshuse, eller i lokale forretninger. Et stort restoplag er
nemlig blevet spredt over hele Djursland. Der er også den mulighed at se
på hjemmesiden www.liviforsamlingshusene.dk, og at følge med i
annonceringen i den lokale presse.
Enkelte har ringet eller mailet for at spørge, hvorfor netop deres lokale
forsamlingshus ikke var med. Dertil er kun at sige, at alle forsamlingshuse
på Djursland har haft muligheden, idet der i efteråret 2004 blev afholdt et
informationsmøde i hver af de 8 kommuner, der deltager i projektet – og i
den forbindelse havde forsamlingshusene lejlighed til at melde sig til.
Endelig er der mange, der helt spontant har henvendt sig for at tilkendegive
deres tilfredshed med programmet og rose det arbejde, der ligger bag det.

Både Katrine West og projektkoordinator Bo Jacobsen er godt tilfredse med
de mange henvendelser. Det er naturligvis rart at få ros, men det er også
vigtigt, at man får at vide, hvis der er noget, der ikke virker efter hensigten.
Hvis folk for eksempel mangler et program, må det også opfattes som et
positivt tegn, at de gør noget aktivt for at få fat i et, frem for bare at være
ligeglade. De mange opringninger viser først og fremmest, at folk har lagt
mærke til Liv i Forsamlingshusene, og at det er noget, der interesserer
dem. Det giver foreløbig al mulig grund til optimisme, hvad angår
publikumstilstrømningen til arrangementerne!
Yderligere informationer om projektet kan stadig fås hos kulturformidler
Katrine West, Destination Djursland, telefon 87 52 18 02.
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