
Erhvervslivet
skal med i
kulturprojekt
Skal involveres
i Kulturby '96

Af Niels Christensen

HORSENS - At fa er-
hvervslivet involveret i
Kulturby '96, anser kul-
turkonsulent Henning
Nørbæk, Horsens kom-
mune, som en meget
vigtig opgave.

Han er kommunens re-
prsentant i den projekt-
gruppe, der tilrettelægger
det praktiske grundlag for
Kulturby-projektet i Vejle
amt, hvor der er bevilget
10 mill kr., som skal bru-
ges til forskellige arrange-
menter om små to 'an

- Der er allerede ind-
kommet en del

ansøgnin-ger fra Horsens-området,
men vi vil meget gerne
havde forskellige er-
hvervsvirksomheder in-
volveret i projektet,
fortæller Henning Nørbæk.

Han understreger, at i
denne sammenhng skal
kulturbegrebet forstås
meget bredt.

Bredt begreb
Temaet for kulturpro-

jektet i Vejle amt er ild,

Henning Nørbæk vil have
erhvevslivet involveret.

vand, jord og luft, hvor de
fire store byer i amtet har
hvert sit element.

I Horsens er det ilden,
der illustrerer at byen er
en gammel industriby.

- Derfor kunne vi speci-
elt tnke os at firmaer, der
havde med lys, kraft, var-
me og lignende havde in-
teresse i at være med. Re-
levante projekter kunne
f. eks. vre en konference
om fremtidens energifor-
mer, oplyser Henning Nør-
bæk.

Han tilføjer, at aller-
bedst ville det være, hvis
erhverslivet kunne finde
ind i et samarbejde med
udøvende kunstnere.

Fra kommunens side
bliver der nu sat en oplys-

ningskampagne ind, der
netop retter sig specielt
mod erhvervslivet.

Målrettet
- Vi har bedt den tekni-

ske forvaltning om at finde
de firmaer i området, der
beskæftiger sig med ting
inden for de nvnte områ-
der. Firmaerne vil få mål-
rettet information om mu-
lighederne i kulturby-pro-
jektet.

- I nste omgang orien-
terer vi Turistforeningen
og senere på efteråret vil vi
orientere Horsens Er-
hvervsråd om muligheder-
ne i kulturby-projektet.

Henning Nørbæk for-
tæller, at han er vidende
om at der er adskillige pro-
jektforslag undervejs til
nste ansøgningsrunde,
der er 15. februar.

På et bestyrelsemøde i
bestyrelsen for Kulturby
'96 i Vejle amt i midten af
oktober vil der blive taget
stilling til de første pro-
jektansøgninger, der blev
indsendt inden 15. septem-
ber.

Her lå der ansøgninger
for et samlet beløb i nr-
heden af 50 mill. kr.
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