Nyt fængselsmuseum
øverst på ønskeseddel
Horsens byråds kulturudvalg har prioriteret kulturprojekter
HORSENS - Et
fængsels-museum har klart
første prioritet. Men på
lidt længere sigt er vi
absolut interesserede i
at snakke internationalt kulturcenter i »Bastian«-bygningerne og
et livsstils-center i Horsens.
Det er udmeldingen fra
Horsens byråds kulturudvalg,
som har gjort status over de
store, lokale kultur-projekter.
- Vi vil gerne undgå, at projekterne falder over hinanden,

siger udvalgets formand Hans
Jakob Larsen (S) med henvisning til situationen for et par
år siden, hvor Horsens var ved
at drukne i bolig- og butiksprojekter.
Ønsket om en prioritering
hænger tæt sammen med
økonomien . Fængselsmuseet,
som der er planer om at bygge
i tilknytning til Horsens Museum på Sundvej, vil løbe op i
mindst 25 millioner kr., og
heller ikke livsstils-centret og
det internationale kulturcenter er billige projekter.
Livsstils-centret skal were
en slags museum, som
præsenterer de forsketlige former

for livsstil i dagens Danmark.
Gruppen, som nu i et par år
har drøftet mulighederne,
nævner som eksempel på nogle of de livsformer, der kan
præsenteres,
posedamen,
iværksætteren , truckeren,
68'eren, arbejderen, indvandreren og dagens unge dansker.
Målet med centret er ikke kun
at skabe en turistmæssig attraktion. Der er også et kulturelt og socialt sigte i projektet på den led, at man ved at
fortælle om forskellige gruppers livsstil håber at kunne
skabe store tolerance og
lesskab.
Det internationale kultur-

center i den tidligere
"Bastian"-fabrik i Emil Møllers Gade skal være et centrum for
malerkunst, grafik, keramik,
teater, musik, film, design, litteratur, dans m.v. Også her
har en arbejdsgruppe været i
gang et års tid.
- På mødet med de to arbejdsgrupper snakkede vi om,
at det måske er oplagt at koble
livsstils-centret og kulturcentret
sammen i netop ” Basti
an",
og det var der på begge
sider interesse for at snakke
videre om, siger Hans Jakob
Larsen. (ch-r)

