På Industrimuseet vii industri-spøgelserne husere på „En kulturlig nat". De er ikke spor uhyggelige, men tværtimod
klar med Bode oplevelser.

Kulturlivet ta'r
nattøjet pa igen
Horsens holder
kulturnat for
anden gang
pa fredag
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HORSENS - Pa fredag
kl. 20.00 lyder startsignalet til den anden kulturnat i Horsens.
Det foregår på Torvet.
Som noget nyt vil her
værenoficlåbgadet
store arrangement, der vil
fylde aftenen og natten
med masser af kulturelle
tilbud.
Abningen bliver med taler, en ode til „En kulturlig
nat", som arrangementet
officielt hedder, og med et
nyt korværk, „Sang i nordisk lys", som ca. 100 sangere fremfører.
En halv times tid er Torvet i centrum - og derefter
åbnes for den kulturelle
godtepose alle de andre
steder i byen.
Billetten til det hele er
det såkaldte „nattegn",
som kan lobes for en rund
tyver alle de steder, hvor
der holdes åbent.

Boger og stjerner
Fra Torvet kan man
f. eks. bevæge sig ind i Vor
Frelsers kirke og hoe is-

landsk musik og poesi. Eller ned ad Søndergade,
hvor Horsens Biblioteks
bogbus holder åbent hus
med tilbud om bl.a. ansigtsmaling.
På Søndergade finder
man også Horsens Astronomiske Forening, som
har stillet en kikkert til
stjernekiggeri op. Eller
foreningen kan besøges i
observatoriet på Horsens
Statsskole.
Fra Rådhustorvet har
Fodslaw lagt en rute rundt
i Horsens by night. Eller
man kan følge sin egen rute op i den nordlige del af
byen, hvor Multi-Etnisk
Forening i sine lokaler på
Fabrikvej 11A indbyder til
eventyr-aften i Aladdins
hule. Eller til Amtsspecialskolen for voksne på
rNebogaød38r,s-mhrt
boccia på aftenens program.

Dans og teater
I Tobaksgården kan man
besøge biblioteket, hvor alle etager vil være fyldt med
dans bade for de, som selv
vil danse, og de, som bare
vil kigge på. Tilbudene
rækker lige fra ballet til
eksotisk sufi-dans.
Og har man derefter
brug for mere motion, kalder FitNees få meter derfra til non stop aerobic
night.
Vil man hellere puste ud,
kan det ske hos Horsens &

Omegns Amatørteater, Allegade 18, hvor bl.a. Unoderne spiller op. Eller i
Bogcafe'n, hvor der er
åbent for alle, som vil hoe
eller endnu bedre: fortælle
historier. Og i Klderen
under Nørregade kan man
kigge på billedkunst og
fotografier.
Horsens Ny Teater byder
på en rkke tilbud - fra familievenlige menuer i TeaterCafeen til komedier fra
Kaskadeteatret. Mens KulisseLageret har Martin
Lykke Band på programmet.

ens historie. Og kunstmuseet sætter musik til et kig
blandt de mange billeder
og skulpturer.
For de, som vil bevæge
sig endnu længere ud i
mørket, kalder Parkhallen
med masser af natte-lege
for born, unge og barnlige
sjæle. Mens
svømehal-nægrvdtibl.a
aerobic, dykning og diskotek i bølgerne.
Og i den modsatte ende
af byen - på Asgårdsvej holder Stengalleriet åbent
i udstillingen med fotografier af lokale Lis Albertus.

Blues og petanque

Og sa vejret

Gar man videre ø stover i
byen, har Frivillighuset i
Nørregade 23 åbent hus,
hvor man kan høre om arbejdet med at integrere
flygtninge i det danske
samfund. Café Den Hvide
Hest i Amaliegade har bluesmusik på plakaten. Og i
Klosterkirken lyder der
kroatisk musik. Mens Industrimuseet har besøg af
venlige og fortælleglade
in-dustri-spøgelser, der viser
rundt blandt en mngde
aktiviteter.
Eller man kan søge til
Lunden, hvor man
såmænd kan få hele aftenen
til at gå.
Udendørs er der bl.a.
nat-petanque, klatring i
træer og bål med snobrød.
Horsens Museum byder
musik og foredrag om by-

Sidste års kulturnat
sendte et par tusinde horsensianere rundt i byen.
Ikke noget imponerende
tal, men forklaringen var
ligetil: At det øsregnede
det meste af aftenen.
Arrangørerne håber
seivfølgelig, at i år viser
vejret sig fra en bedre side.
Men lige nu er meteorologernes melding om den
kommende fredag lidt både-og: Mest skyet og stort
set tort, men til natten
måske regn i Jylland
Det fulde program for
„En kulturlig nat" findes i
en folder, som kan fås Here
steder i Horsens, bl.a. på
rådhuset, museerne, teatret og biblioteket. I folderen er også tidspunkter for
de enkelte aktiviteter.

