Pressemeddelelse

LIV I FORSAMLINGSHUSENE 2020
Efteråret står for døren, og det gør ”Liv i Forsamlingshusene” også med 20
kulturelle arrangementer i 20 forsamlingshuse fra sidst i september til sidst
i november.
Pga Corona / Covid19 har vi i år undtagelsesvis måttet skære ned på
antallet af arrangementer fra 30 til 20, men vi regner med at være oppe i
fulde omdrejninger næste år 2021.
Liv i forsamlingshusene har indgået samarbejde med Pavillonen her fra
2020. Vores folder bliver således husstandsomdelt, som en selvstændig del
af pavillonens folder. Og det bliver muligt at købe billet på nettet, som
noget nyt.
I programmet for Liv i forsamlingshusene på Djursland kan man i 2020
blandt andet finde en række spændende og sjove foredrag som for
eksempel Stand-up Show med Jan Svarrer ”Konedøv, ”Rigtig mand Holm”
fra Rigtige Mænd, naturvejleder Morten DD ”Jeg ser på fugle”, ”Henrik
Strube Aften”, ”Langt liv på Middelhavsøerne” med Nina & Hjalte.
Man bliver ikke snydt for en række superkoncerter med velkendte navne
som Ann-Mette Elten ”På slaget 12 mm”, Jane & Shane, Lasse & Mathilde
og Kristian Lilholt m.fl
Af de nyere navne på plakaten kan nævnes ”Tom Donovan Irsk Troubadur”,
Unik Folk Pop med ”Tundra”, ”Eagles Aften” med ”Westcoast Band”og
Kvindeduoen ”Harvest Moon”, der synger Joni Mitchel, Neil Young, Bob
Dylan oma.
Vi er derudover glade for, at vi i år har noget for børnene: ”Åh Abe” med
Mek Pek.
Kultur på tværs af kommunegrænsen
'Liv i Forsamlingshusene' drives af Syd- og Norddjurs Kommuner i
fællesskab og koordineres af Bo Jacobsen. Projektet er med til at
præsentere en masse 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 noget helt særligt, hvor der både er
underholdning efter alle kunstens regler, god mad og masser af stemning.
Programmet er blevet til på baggrund af lokale ideer og ønsker, der
præsenterer høj kvalitet og masser af kreative kræfter.

1

"Liv i forsamlingshusene giver kulturelle oplevelser til mange af vores
borgere helt tæt på i deres lokalsamfund. Vi glæder os derfor over, at årets
program viser alsidighed og mulighed for mange spændende oplevelser i
efteråret i forsamlingshusene", siger formand for Kultur- og fritid i
Norddjurs Kommune, Lars Østergaard.
"Vi er meget stolte og glade for Liv i forsamlingshusene, som giver vores
borgere mulighed for at opleve en lang række kulturoplevelser i deres
nærmiljø. Projektet er med til at aktivere de mange frivillige kræfter i
landsbyerne, som engagerer sig og er med til at styrke det lokale
sammenhold, der gør landsbyerne til et attraktivt steder at bo", siger
formand for Plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune, Riber Hog
Anthonsen.
Programfolderen bliver husstandsomdelt i uge 36 sammen med Kulturhus
Pavillonens folder og man kan fra 1. september få flere oplysninger på
vores hjemmeside www.liviforsamlingshusene.dk
De enkelte arrangementer bliver løbende annonceret i Lokalaviserne
gennem efteråret.
Billetter kan som hidtil købes direkte hos de enkelte huse og som noget nyt
kan man købe billetter on-line på Pavillonens hjemmeside:
www.pavillonen.dk
Ved alle arrangementer vil regeringens restriktioner vedr denne type
arrangementer blive overholdt til fulde.

For yderligere oplysninger:
Pavillonen tlf 86321633 og www.pavillonen.dk
Bo Jacobsen, koordinator ”Liv i Forsamlingshusene”
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