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Sparekassen Djursland hovedsponsor for Liv i
Forsamlingshusene 2006!
Det økonomiske grundlag for det kommende efterårs arrangementsrække
”Liv i Forsamlingshusene” er nu endeligt sikret, efter at Sparekassen
Djursland har givet tilsagn om at støtte projektet med 50.000 kr. Ligesom
sidste år modtager projektet støtte fra alle de 8 kommuner på Djursland,
samt fra Århus Amt; men eftersom det tilskud, der sidste år blev givet fra
Kulturministeriets Provinspulje, var et engangsbeløb til igangsættelse af et
nyt initiativ, var det nødvendigt at finde supplerende midler andetsteds,
hvis projektet skulle kunne videreføres. Det er heldigvis lykkedes nu.

Liv i Forsamlingshusene 2006 kommer til at omfatte 40 kulturelle
arrangementer i 40 forskellige forsamlingshuse spredt over hele Djursland.
Ligesom sidste år vil arrangementerne blive præsenteret i en folder, der
bliver husstandsomdelt i alle de djurslandske kommuner, så man har
mulighed for i god tid at planlægge, hvilke arrangementer man vil deltage i.

Interessen for sidste års Liv i Forsamlingshusene-arrangementer var meget
stor, og også efter arrangementsrækkens afslutning har både
projektkoordinator Bo Jacobsen og Destination Djurslands kulturformidler
Katrine West jævnligt modtaget henvendelser fra folk, der ville vide,
hvornår der kom et nyt program, og fra forsamlingshuse, der gerne ville
være med i en ny runde. Folkene bag projektet glæder sig naturligvis over,
at projektets umiddelbare fremtid nu er sikret, og at det dermed ikke bliver
nødvendigt at skuffe de mange interesserede!

Formålet med Liv i Forsamlingshusene er først og fremmest at styrke
kulturlivet i landområderne ved at bruge 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. Det er arrangørernes håb, at der
også i de to nye Djurslandskommuner vil være opbakning til disse
målsætninger, således at Liv i Forsamlingshusene fremover kan blive en
begivenhed, der hvert år i perioden september-november kan inspirere
djurslændingene til at tage på opdagelse i både det kulturelle og det
geografiske landskab - gerne på tværs af såvel gamle som nye
kommunegrænser.
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