
  

 

 

 

 

Kulturfabrikken – alle gode gange tre 

Den store, årlige kulturevent rykker i sin 3. udgave 15. juni til 

Trykkeriparken i Hedensted bymidte og er et af kommunens bi-

drag til den regionale festivalsatsning Europæisk Kulturregion.  

Monstre i alle uhyggelige udformninger, breakdance, street-fodbold, 

blackout-poems, musik og et væld af workshops, hvor både børn og 

voksne kan udfolde deres kreative evner. Kulturfabrikken er tilbage, og 

er denne gang rykket i telte og under åben himmel i Trykkeriparken i 

Hedensted bymidte. 

Det er tredje år i træk, at samarbejdet mellem ungdomsskolen, biblio-

teket, foreninger, billed- og musikskolerne, kulturaktører og netværk i 

de 31 lokalsamfund stabler en stor kultur-event på benene. Sidste år 

deltog flere end 500. 

I år er Kulturfabrikken et af Hedensted Kommunes bidrag til den store 

fælleskommunale og regionale festivalsatsning Europæisk Kulturregion 

med temaet ”Genopdag”, der finder sted i perioden 1.-16. juni. Festiva-

len er en videreførelse af Kulturhovedstad Aarhus 2017, og formålet er 

bl.a. at styrke interessen for og engagementet i kunst og kultur i de 19 

midtjyske kommuner. Et af festivalens mest markante temaer er FNs 

17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Verdensmålene er sat i ord og musik i projektet ”Sange til verden”, som 

man kan opleve i Hedensted Kirke 14. juni kl. 16. Musikskolen er tov-

holder på projektet, som involverer 125 børn fra de lokale skolers 4. 

klasser. 

Et andet tværkommunalt projekt er ”Monster”, hvor skolebørn i Heden-

sted, Odder og Horsens med hjælp fra billedskoler og kunstnere har 

skabt monstre og fortællinger om dem. Monstrene indgår i en kunstin-

stallation i Trykkeriparken i forbindelse med Kulturfabrikken. 

”Jeg er utrolig glad for, at det med Kulturfabrikken nu er lykkedes os at 

skabe en tradition for en kulturevent med appel til både børn og voks-

ne. Det er vigtigt, at vi har et årligt ”udstillingsvindue” for alt det, som 

vores kommune har at byde på af kunst og kultur. Kulturfabrikken er et 

bevis på, hvad vi kan skabe, når vi lader os inspirere af hinanden og 

løfter i flok,” siger Liselotte Hillestrøm, form. For Udvalget for Fritid & 

Fællesskab.  

Se hele programmet på: www.kulturfabrikken.hedensted.dk      

For mere information:  

Liselotte Hillestrøm, form. Udvalget for Fritid & Fællesskab, tlf.: 

24663124 

Teresa Egballe, kompetencegruppeleder Fritid & Fællesskab, tlf.: 

23443696 
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