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Liv i Djurslands forsamlingshuse til efteråret!
Kom til damevarieté i Skader Forsamlingshus, hør Billy Cross i Ugelbølle, og
oplev en cubansk aften i Rimsø. Eller hør Mogens Wenzel Andreasen holde
foredrag i Koed og Jesper Klein fortolke molbohistorier i Tved eller i Lime.
Eller tag til kulturdag i Balle, oplev den ukrainske harmonikavirtuos Vadim
Darmostuk i Hemmed og hør Nis Boesdal holde foredrag i Mesballe.  Det er
kun en brøkdel af de muligheder, der åbner sig, når 50 djurslandske
forsamlingshuse fra september tager fat på et mangfoldigt program under
den fælles overskrift ”Liv i Forsamlingshusene”.

Programmet blev i dag præsenteret for pressen ved et møde hos
Destination Djursland. Det har form af et inspirerende lille hæfte, hvor man
finder en appetitvækkende beskrivelse af hvert enkelt arrangement. Liv i
Forsamlingshusene præsenterer en lang række foredragsholdere,
musikere, teaterfolk, stand-up-komikere og andre kunstnere, såvel fra
lokalområdet som langvejs fra. Det er netop en del af ideen med projektet,
at mødet mellem kreative kræfter fra lokalområdet og udefra - ligesom
mødet mellem kunstnere og publikum - skal bidrage til at skabe dialog og
ny inspiration.

Formålet med det omfattende projekt er først og fremmest at styrke
kulturlivet i landområderne ved at sætte fokus på forsamlingshusene som
kulturhuse og præsentere folkelig kultur i ordets bedste forstand. Tanken er
at genoplive og forny den gamle forsamlingshuskultur, og dermed skabe
modvægt til centraliseringen af kulturlivet. Derfor har det også været et
væsentligt udgangspunkt for projektet, at alle arrangementerne skulle
udspringe af lokale ideer og ønsker – og dette udgangspunkt har resulteret i
et særdeles mangfoldigt og varieret program. Ved en del af
arrangementerne er der desuden mulighed for at indtage et måltid, der
passer til det aktuelle tema. Kaffe og kage er naturligvis et fast indslag, og
også fællessang indgår ofte – det er jo forsamlingshuse, det drejer sig om!

Da alle arrangementerne er åbne – mod en beskeden entré på 60 kr. - og
da folk gerne skulle blive inspireret til at tage på opdagelse ikke bare i det
kulturelle landskab, men også i det geografiske, vil programhæftet blive
husstandsomdelt på hele Djursland. Det sker i løbet af næste uge. Indtil da
kan man få en forsmag på programmet ved at studere
www.liviforsamlingshusene.dk.

Det har ikke været nogen helt enkel opgave at få lokale ønsker, økonomiske
rammer, kvalitetskrav, kalendere og diverse andre faktorer til at gå op i en



højere enhed, og der har været mange samarbejdspartnere i det store
projekt. Først og fremmest er det projektkoordinator Bo Jacobsens
fortjeneste, at det spændende og inspirerende program nu kan
præsenteres; men også de mange forsamlinghusbestyrelser har naturligvis
spillet en væsentlig rolle. Det samme gælder de otte Djurslandskommuners
kulturforvaltninger, samt Destination Djurslands kulturformidler Katrine
West, der har stået for den overordnede projektledelse. Økonomisk er
projektet muliggjort af støtte fra Kulturministeriets Provinspulje, Århus Amt
og Djurslandskommunerne.

Liv i Forsamlingshusene indledes den 2. september i Fausing med ”Jens
Langkniv og Øllets ABC” og afsluttes den 24. november i Skørring med ”To
voksne damer – nu med nullermænd”. Imellem disse to arrangementer
ligger en perlerække af tankevækkende, humørskabende, alvorlige,
rørende, sjove, stemningsfulde og spændende kulturtilbud til djurslændinge
og andre interesserede. Gå selv på opdagelse i programmet, og find
inspiration til de lange efterårsmåneder!
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