
	 	

  

argrethe kommer
Regent-parret kommer til Horsens den 10. september for at indvie Horsens ny Teater

HORSENS - Dronning
Margrethe har sagt ja
til at komme til Hor-
sens den 10. september
for at deltage i indviel-
sen af den sidste etape
af Horsens Ny Teater.

Dronningen ledsages af
prins Henrik samt en hofda-
me og en adjudant. Sidst dron-
ningen var i Horsens var den
21. juni i fjor i forbindelse med
regentparrets

sølvbryllups-rejse rundt i Vejle amt.
Direktør Frank Panduro,
Horsens Ny Teater, oplyser,
at det er kommunen, der har
inviteret dronningen til indvi-
elsen. Hun vii under en eller
anden form komme til at

fore-stâ den officielle indvielse un-
der et program, der omfatter
en festforestilling med Dan-
marks-premiere pa et nyt
stykke fra Kaskadeteatret i
Voervadsbro, kaldet ”HotelDanmark"

Born og kultur
- Hele september kommer

til at stå i teater-indvielsens
tegn, og det er vores tanke at
lade åbnings-måneden foku-
sere pa born og kultur, enten
kultur for born eller kultur,
lavet af born og oplevet af de

voksne. Det bliver et meget
righoldigt program med
blandt andet open-air-film pa
torvet foran teatret,
børneteater-festival med âbning af kul-
turminister Jytte Hilden samt
naturligvis festforestillingen,
hvor vi er meget stolte over, at
dronningen vil være til stede,
siger Frank Panduro.

Med indvielsen af en 11 mill.
kr. dyr tilbygning bliver Hor-
sens Ny Teater belt frdigt -
og meget bedre. En ny facade
er skabt ud mod torvet, der
tnkes døbt Holmboes Plads,
og indendøre far publikum
seks gange mere udenoms-
plads at tumle sig pa, når der
ikke er aktivitet pa scenen.

Eller rettere: Scenerne. For
tilbygningen rummer også en
sal nummer to, to nye ud-
sknkningssteder samt langt
bedre garderobe- og toiletfa-
cilliteter.

Teatret holder en uofficiel
åbning den 11. juni, hvor der
er koncert med NDR's Big
Band. Nok er sommeren
lavsæson for teatret, men det
udvidede teater vil dog kom-
me i brug adskillige gange in-
den den officielle indvielse,
blandt andet til en optagelse
af et tv-program i DR-serien
"Den offentlige mening«. Det
sker i august. (hj) Gaderne i Horsens var fyldt med mennesker, da dronning Margrethe og prins Henrik besøgte

Horsens sidste sommer. (Foto: Lars Juul)
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