
Borgmester Vagn Ry Nielsen overrækker et Horsens-krus til solodanser Alexander Kølpin, mens Julian Ringdahl
(t. v.) ser til. Sidstnævnte modtog prisen pa sin kone, Heidi Ryoms, vegne. Til højre kunstneren Kaj Rugholm. (Foto:
Lene Sørensen)

Balletdansere hædret
Fik en fornem
modtagelse i
Horsens
Balletcompagni

HORSENS - Horsens
Balletcompagnis ho-
vedkvarter i Egebjerg
var i går rammen om en
helt speciel begiven-
hed: Overækkelsen af
»årets balletskulptur«.

Begivenheden havde
deltagelse af nogle af den
kongelige ballets fornem-
ste udøvere. Selve over-
rkkelsen stod borgme-
ster Vagn Ry Nielsen for.

Den ene modtager var
solodanser Alexander

Kølpin, der samtidig blev
udnævnt til æresmedlem af

Horsens Balletcompagni,
og den anden solodanse-
rinden Heidi Ryom.

Da hun var kommet til
skade under sin optræden
forleden, blev det hendes
mand, solodanser Julian
Ringdahl, der modtog h-
deren på hendes vegne.

Kammerater
Det var medlem af corn-

pagniets bestyrelse, Axel
Nielsen, der motiverede
overrækkelsen.

Han orienterede de
mange deltagere om, at de,
der hdres, ikke alene skal
være dygtige dansere, men
også gode kammerater i
besiddelse af bade et godt
humor og frisk initiativ.

Denne	 karakteristik
passede på begge dansere.

I sin takketale nævnte
Kølpin, at han fandt det
sjovt at blive konfronteret
med et compagni, hvor
danserne altid star stille og
derfor heller ikke udsættes
for skader.

Det kunne han sige, for-
di Axel Nielsen havde for-
talt, at balletcompagniet i
virkeligheden består af en
lang række balletskulptu-
rer udført af kunstneren
Kaj Rugholm, der også er
president i selskabet.

Vagn Ry ønskede pris-
modtagerne til lykke og
overrakte dem hoer et
Horsens-krus. Han havde
selv overværet gæstespil
fra den kongelige ballet i
Bratislava. Den fik en flot
modtagelse, så det var
sjovt at were dansker den
aften, fortalte han.

Vagn Ry benyttede også
lejligheden til at sige tak til
Rugholm, fordi denne gen-
nem compagniet har været
med til at bringe Horsens-
navnet videre ud og forle-
net det med smilet.

I vinkælderen
Samtlige deltagere i

gårsdagens seance aflagde
besøg i selskabets egen
vinklder og blev medlem-
mer af det helt specielle
propbortkastningslaug.

Den yin, der blev ned-
svælget i det hyggelige ho-
vedkvarter, var ledsaget af
en usædvanlig delikat an-
retning, så ganerne blev
kildet. (P.N.)


	Page 1

