
Trevor Davies, generalsekretær for Kulturby 96, er begejstret
for planerne i Vejle amt.

Buldrende bat af aktivitet
De fire købstæder i Vejle amt har store planer for aktiviteter i forbindelse med kæmpemæssigt kulturprojekt

Ikke bare en
tændstik eller to, som
tændt i mørket, men et
buldrende bål - det kan
være mottoet bag de
planer om et kæmpe-
mæssigt fælles kultur-
projekt i 1996, som Vej-
le amt og de fire køb-
stads-kommuner i am-
tet i øjeblikket drøfter.

Temaet skal vre de fire
elementer, et til hver by. I 10-
bet af fire måneder i 1996 skal
Horsens lave projekter med
ild, Fredericia tager sig af jor-
den, Kolding af luften og Vejle
af vandet.

Samtidig skal arrangemen-
terne have forbindelse med
hinanden inden for fire andre
grupper - kunsten, idrtten
og fritiden, videnskaben og
miljøet.

Hele arrangementet skal fo-

regå i samspil med det store
Kulturby 96-projekt, som Ko-
benhavn planlægger.

Håbet er da også, at den
Kulturbyfond, som er tilknyt-
tet det københavnske projekt,
vil bidrage med halvdelen af
de ialt 20 mill. kr., der er sat
som en okonomisk ramme for
aktiviteterne i Vejle amt.

Tanken om et samarbejde
mellem de fire købstæder i
Vejle kommune kommer fra
Vejles nye kulturchef Willy
Stolarczyk.

Han og embedsmænd fra de
andre kommuner og fra amtet
rettede i fllesskab henven-
delse til generalsekretæren
for Kulturby 96, Trevor Davi-
es, som kom med idéen om de

fire elementer.
Siden har formændene for

de fire byers og amtets kultur-
udvalg vret inde i debatten,
og om en god uges tid bliver
også borgmestrene taget med
på råd. Altsammen med hen-
blik på at få en officiel politisk
godkendelse af tankerne in-
den 1. september, hvor Kul-
turbyfonden skal stte mod-
tager på de første af de 25 mill.
kr., som er øremrket til ar-
rangementer uden for hoved-
staden.

Kulturkonsulent Henning
Nørbæk, som har været Hor-
sens kommunes reprsen-
tant i de hidtidige drøftelser,
fortæller, at Trevor Davies ik-
ke ønsker de 25 mill. kr. strøet
ud i små portioner, men helle-
re ser dem brugt på fire-fern
store projekter.

- Min bedømmelse er, at vo-
res projekt har gode chancer
for at komme med, siger Hen-
ning Nørbæk. Dels er vi tidligt

ude, dels har Trevor Davies
betegnet vores projekt som et
af de allerbedste.

Det foreløbige oplæg lyder
på, at de fire kommuner og
amtet hver skal afstte en
million direkte til element-
projektet.

Samtidig skal man forsøge
at målrette andre af de

løben-de kulturelle aktiviteter efter
projektet, så der alt i alt bliver
tale om et par millioner kr. pr.
kommune/amt - eller samlet
10 mill. kr. Og dette beløb er
det så håbet, at Kulturbyfon-
den vil doble op.

Endnu er det ikke diskute-
ret, head de enkelte projekter
konkret skal være. Men der er
enighed om at arbejde på tre
niveauer:

- For det første med belt lo-
kale aktiviteter,

- for det andet arrangemen-
ter, som kan lore i samarbej-
de mellem byerne i Vejle amt
og Kobenhavn, og

- for det tredie highlights
af internationalt format.

I Kobenhavn er der planlagt
arrangementer i hele 1996. De
fire jyske byer vil koble sig på i
sommermånederne maj, juni,
juli og august.

- Hvis vi far den nødvendige
politiske tilslutning, vil vi bru-
ge resten af 1993 til at danne
de arbejdsgrupper og netværk
i amtet, siger Henning No-
b Derefter begynder den
egentlige planlgning i 1994
og 1995.

Vejles kulturchef Willy Sto-
larczyk har allerede spillet
klart ud med sine tanker: At
1996-arrangementerne skal
gøre Vejle amt og de fire
købstæder tydeligere på landkor-
tet.

- Der skal ikke bare være en
Pavarotti-effekt, hvor en
kendt operasanger giver kon-
cert en enkelt aften, siger han.
Vi skal skabe noget nyt og
selvstndigt. (ch-r)
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