
Brud paa aftaler mellem Hor-
sens hyraads kulturudvalg og
Horsens Byorkester kan meget
vel medfore, at der ikke I aar
ydes een krone til hyorkestrets
koncertvirksomhed. Byraadets
kulturudvalg holdt forleden mode
for at hehandle de indkomne
ansøgninger. Udvalget lavede et f o-

relohigt udkast over de hevillin-
ger, der skal ydes, og man ved-
tog, at der intet heloh skulle
afsættes til Horsens Byorkester,

hvis formand er overassistent
Knudåge Rasmussen.
Forklaringen er, siger formanden

for kulturudvalget, fuldmægtig
Herbert Fogh Petersen, at byorke-
stret paany er mødt med en over-
skridelse of budgettet, denne gang
paa 5000 kr. Det er sket for, og
det er overfor byorkestret

præsiceret, at vi ikke ønskede at se den
slags mere. Naar man nu møder
med en overskridelse paany, er der
altsaa tale om et klart aftale-brud,
og det kan vi ikke stiltiende se paa.

Vi skal i den mærmeste tid have
en forhandling med de forefinger
og enkeltpersoner, der har søgt om
kommunalt tilskud til deres kultu-
relle virksomhed. Naar disse sam-
taler er tllendebragt, vil der kom-
me til at foreligge en indstilling til
byraadet.

Statstilskud til kammer-
orkestret

 Lad mig ogsaa om byorke-
strets virksomhed sige, at det
nok er rigtigt, at der skal være
et opdragende element i 	 kon-

certvirksomheden, men naar

Herbert Fogh Petersen.

den virksomhed, der er øvet
gennem du sidste fern aar, ikke
har givet det ønskede resultat,
maa der forsøges andre udveje.
Der er enighed om, at man Ber-
ne vil give tilskud til kultu-
relle formaal, men der skal og-
saa komme mennesker til ar-
rangementerne. Til den sidste
koncert med Shura Charkas-
sky var der næppe 100 betalen-
de tilhørere.

— Hvad vil man saa gore?
— Ja, der foreligger ogsaa en

ansogning fra Konstantin-Hansen
til Det jyske Kammerorkester. Sid-
ste aar modtog kammerorkestret
ca. 25,000 kr., og vi indstiller, at

dette beløb suppleres op. Dertil
kommer, at Det jyske Kammeror-
kester har chanter for et statstil-
skud, da organisationen ogsaa vii
arrangere symfonikoncerter. Der er
indsendt ansøgning til kulturmini-
steriet herom, og kulturudvalget
har givet ansogningen sin anbefa-
ling.

Idealistisk virksomhed
med succes

— Koncertvirksomhed iøvrigt?
— Organist Hedegaard Sorensen

driver en idealistisk virksomhed
med kirkekoncerter, og det er
løvrigt til hans koncerter, der er flest
tilhørere. Derfor er kulturudvalget
ogsaa indstillet paa at yde ham et
større tilskud end sidste aar, slut-
ter Fogh Petersen.

Ogsaa Teaterforeningen vil natur-
ligvis som hidtil komme i betragt-
ning ved et kommunalt tilskud, og
formentlig vil belobet blive storre
end sidste aar. Foreløbig er der alt-
saa tale om en midlertidig indstil-
ling fra kulturudvalget, men me-
get kunne tyde paa, at Byorkestret
afskæres fra tilskud, som de sene-
re aar har været endog meget be-
tydelige — men alligevel har vist
store overskridelser.

Sidste aar modtog Horsens By-
orkester fra kommunen 45,000 kr.
Deraf var de 21,000 kr. til planlag-
te koncerter, 12,000 kr. dækkede
underskuddet fra koncerten den 14.
april 1966, mens de øvrige 12,000
kr. udbetaltes til dækning of en kas-
sekredit optaget for at dække et
underskud stammende fra den saa-
kaldte musival og fra et mindre
statstilskud end venter.
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