
Det Gule Pakhus på Havnen benytter kulturnatten til at fejre sin fire firs fødselsdag. Fra kl. 20.00 til langt ud på
natten er der musik og happenings i lokalerne på Havnen. (Arkivfoto: Morten Marboe)

Kt	 a
I morgen kaster
Horsens sig

natten

Af Chr. Rimestad

HORSENS - Så er det
ved at were tiden for
»En kulturlig nat«.

Horsens forsøger sig i
morgen for første gang
med en kulturnat, hvor by-
ens kulturliv vil folde sig
ud pa fuld tryk fra kl.
20.00 til langt ud pa nat-
ten.

I andre byer har
lignende arrangementer fyldt
gaderne, og håbet er
selvfølgelig, at det samme vil ske i
Horsens - også selv om kul-

turnatten falder sammen
med premieres pa en ny
runde af Lars von Triers
»Riget«.
Arrangørerne - med
Horsens Kommune i spid-
sen - lgger op til en nat
med fuld tryk pa fra start
til slut.

Oven i købet er der or-
get for, at der kører bus
rundt til de fleste aktivite-
ter. Og for busser, der kan
transportere

nattegæsterne hjem, når det hele er
slut.

20 af byens kulturelle
institutioner - store og
små mellem hinanden - er
med i kulturlig nat.:
DrugRangers i Allegades
skole, Café Den Hvide
Hest, Det Gule Pakhus,
Flensburgs	 Enkebolig,
Horsens og Omegns Ama-

tørteater, Horsens Biblio-
tek, Horsens Kunstgalleri,
Horsens Kunstmuseum,
Horsens Ny Teater, Hor-
sens Museum,
Håndværkerforeningen, Industri-
museet,	 Klosterkirken,
KulisseLageret,
Kælderen, Parkhallen, Stengal-
leriet, svømmehallen,
Søn-derbro kirke og Vor Frel-
sers kirke.

Desuden indbyder Hor-
sens Fodslaw til byvan-
dring med ruter pa fem og
10 km.

En tidsplan og tilbudene
de enkelte steder kan fin-
des i dagbogen øverst pa
denne side. Og endnu flere
detaljer kan hentes i de fol-
dere og kulturnat-aviser,
som er distribueret i stort
tal i Horsens og omegn.

Adgangsbilletten til alle

herlighederne er et såkaldt
nattegn, der kan lobes for
20 kr.

De sælges allerede nu
hos Horsens Bibliotek,
Horsens Museum, Hor-
sens Ny Teater og Horsens
Svømmehal.

Man kan dog godt vente
til i morgen aften med at
anskaffe nattegnet. Det
sæIges ved indgangen til
arrangementerne.

To steder - til teaterfore-
stillingen »Styrmand

Carlsen" i
Håndværkerforeningen og i KulisseLageret
- dækker nattegnet dog
kun en del af entreen.

Til gengæld fungerer
tegnet som billet til nat-
bussen, der kører rundt til
arrangementerne. Til de
øvrige busser ma man lose
billet pa almindelig vis.
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