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Liv i forsamlingshusene 2016 på Djursland
Velkommen til ”Liv i forsamlingshusene 2016”, der også i år vil byde på oplevelser ud over 
det sædvanlige med mottoet: Kulturen, der kommer til dig.

Efteråret står for døren, og det gør ”Liv i Forsamlingshusene” også med 30 kulturelle arrange-
menter i 30 forsamlingshuse fra midt i september til sidst i november. Det er 12. sæson i træk, 
at forsamlingshusene på Djursland inviterer indenfor. Projektet, som drives af Syddjurs Kom-
mune og Norddjurs Kommune i fællesskab, byder på rigtig mange muligheder for at opleve 
kultur, musik og foredrag i tæt nærvær med kunstnerne i de hyggelige huse. Bestyrelser og 
venner af husene sørger for at gøre aftenerne til en helt særlig begivenhed med god under-
holdning, god mad og god stemning.
Programmet er blevet til på baggrund af lokale ideer og ønsker, der præsenterer folkelig kultur 
af høj kvalitet og masser af kreative kræfter. Som ved de tidligere år har Bo Jacobsen koordi-
neret aktiviteterne.

”Jeg håber, at rigtig mange igen i år vil få en god oplevelse i et af husenes hyggelige om-
givelser,” lyder det fra Else Søjmark, formand for Kultur- og udviklingsudvalget i Norddjurs 
Kommune. ”Det er noget helt særligt, vi har fået opbygget på Djursland gennem de 12 år. ”Liv 
i Forsamlingshusene” illustrerer mangfoldigheden i, hvad forsamlingshusenes rammer kan 
anvendes til anno 2016, og vi får da også ofte henvendelser fra andre kommuner, som har lyst 
at tage ideen op.”

”Med ”Liv i Forsamlingshusene” kommer kulturen rundt i de mange forsamlingshuse og 
landsbyer vi har på Djursland. Vi har mange aktive huse, der  i forvejen er rigtig gode til at ar-
rangere og sikre fællesskabet i landsbyen, men der er også nogen, der nyder godt af at få en 
hjælpende hånd og blive inspireret til at lave flere arrangementer. Når man laver et godt og 
varieret program, bevæger publikum sig jo også rundt til de forskellige huse, for man kører 
gerne efter de gode kulturoplevelser. Vi glæder os derfor over, at ”Liv i Forsamlingshusene” 
igen i år er klar med et fint program for hele efteråret, siger Kirstine Bille, formand for Plan, 
Udvikling og Kulturudvalget i Syddjurs Kommune.

Årets navne
Atter i år vil man kunne møde nye spændende kunstnere og også kendte populære gengan-
gere, som vi bare ikke vil undvære. 
Af nye navne kan nævnes Pernille Højmark, Anne Dorte Michelsen, Souvenirs, New Jungle 
Orchestra, James Rasmussen fra det oprindelige Four Jacks, Det, Happy River Band, Frank 
Megabody, Trouble Cats, Barrow, Janus Bechmann, Latida, Himalaya-foredrag v. Mount Eve-
rest-bestigeren Bo Belvedere oma. Men der er også gensyn med Michelle Birkballe, Sham-
rock, Klezmer Duo, Highlanders, Djurslandspillemænd, Jorge Cordero, Sirius-patruljen fore-
drag og mange andre.
Programmet bliver husstandsomdelt i uge 35 og kan ses på www.liviforsamlingshuse.dk.
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