Fuld tryk på kulturkedlerne i Hedensted
For andet år i træk samles kreative ildsjæle, lokale talenter og
borgere i alle aldre til en eftermiddag i kulturens tegn. Med Kulturfabrikken bliver der sat fuld damp på kulturlivet i kommunen.
Halsbrækkende street-aktiviteter, pop-up-musik, nerf-battle, dans,
drama, billedkunst og et væld af workshops. Det er blot nogle af de
mange aktiviteter, som man kan opleve og selv kaste sig ud i, når kreative ildsjæle, talenter og borgere i alle aldre, lørdag 22. september fylder tre fabrikshaller på Vejlevej 21 i Hedensted.
Det er andet år i træk, at Hedensted Kommune i samarbejde med ungdomsskolen, biblioteket, foreninger, drama-, billed- og musikskolerne
og netværk i de 31 lokalsamfund stabler en stor kultur-event på benene.
”Formålet med den årlige event er at sætte kommunens mange dygtige
talenter og aktører i scene. Vi skaber med Kulturfabrikken et ”udstillingsvindue” for de mange kulturelle aktiviteter og aktører i kommunen.
Kulturtræf, som eventen blev kaldt sidste år, blev en så stor succes, at
vi i Udvalget for Fritid & Fællesskab efterfølgende besluttede at gøre det
til en årlig tilbagevendende begivenhed, og jeg glæder mig til igen at
opleve den entusiasme og glæde, der opstår, når kreativiteten og fantasien får frit løb,” siger Liselotte Hillestrøm, form. Udvalget for Fritid &
Fællesskab.
Kulturfabrikken udspringer af Europæisk Kulturhovedstad 2017, som
Hedensted bidrog til med en række arrangementer og events. Det er
allerede besluttet, at Kulturfabrikken i juni 2019 rykker til et stort telt i
Trykkeriparken i Hedensted. Det sker som et led i kommunens bidrag til
en stor kulturfestival, der skabes i et samarbejde mellem Region Midt
og de 19 midtjyske kommuner.
Læs meget mere om programmet på:
www.kulturfabrikken.hedensted.dk
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