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Liv i Forsamlingshusene går ind i sin fjerde sæson
Liv i Forsamlingshusene er efterhånden en fast efterårstradition på Djursland, og
dette år er ingen undtagelse. Programmet er netop udkommet og vil blive
husstandsomdelt på hele Djursland i uge 34. Samtidig vil programmets detaljer
blive lagt ud på hjemmesiden www.liviforsamlingshusene.dk, hvor man allerede i et
stykke tid har kunnet se overskrifter, tid og sted for de enkelte arrangementer.
Årets program byder på både fornyelse og tradition, og som altid er mange genrer
repræsenteret: musik, foredrag, teater, show... Kendte og højt kvalificerede
nyheder på musikområdet er blandt andre Ester Brohus Band, troubadouren
Thomas Kjellerup og bluesmusikeren Ole Frimer; men man kan også genopleve
andre års sikre Liv i Forsamlingshusene-succeser som for eksempel Jane & Shane,
McCalmans og Kristian Lilholt. På foredragsfronten er der spændende nyheder som
”Stjernehimlen for fodgængere” ved planetarieleder Ole J. Knudsen, ”Rosenholm og
Rosenkrantzerne” ved Lars Otto Kristensen fra Statsbiblioteket, og ”Skandinavisk
Dyrepark” ved parkens direktør Frank Vigh-Larsen.
Ovennævnte er kun en lille del af programmet, der i år tæller 30 arrangementer i
30 forskellige djurslandske forsamlingshuse. Forsamlingshusenes interesse for at
deltage har som altid været meget stor; men for ikke at blive nødt til at slække på
kvaliteten har arrangørerne måttet begrænse antallet af deltagere - og de
forsamlingshuse, der ikke har været med så mange gange før, har fået fortrinsret.
Liv i Forsamlingshusene har for hvert år samlet større og større publikum, og
mange kører gerne på kryds og tværs af Djursland efter arrangementer. Det kan
derfor anbefales at bestille billet, så snart man har bestemt sig for et arrangement.
Til arrangementer med spisning er billetbestilling under alle omstændigheder
nødvendig. I det husstandsomdelte program og på hjemmesiden kan man finde
oplysninger om tider, steder og billetpriser, og om hvor man kan bestille billet.
Skulle programmet mod forventning ikke dumpe ned i ens postkasse, kan det
hentes på turistbureauer, biblioteker og borgerservicekontorer eller ses på
www.liviforsamlingshusene.dk fra uge 34. På hjemmesiden kan man også følge
med i eventuelle programændringer - og se, om der er udsolgt til et arrangement.
Liv i Forsamlingshusene er også i 2008 resultat af et bredt samarbejde. Projektet
støttes økonomisk af Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Sparekassen
Djursland og Dansk Musikerforbund. Selve programmet udarbejdes af
forsamlingshusenes bestyrelser i samarbejde med projektkoordinator Bo Jacobsen,
og Destination Djurslands kulturformidler Katrine West er behjælpelig med
hjemmeside og anden information om projektet.
Velkommen til Liv i Forsamlingshusene 2008!
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