
- Der ska' være gang i den. Det ska' bare være hygg'ligt. Der ska' were darner, fis og ballade til det
Kulturby-projekt, mente skuespilleren Niels Ellegaard, der bandt dagens indlæg sammen
særdeles fornøjelig vis.

Sparker ild i
Kulturby 96
Startskud
omfattende
samarbejde

HORSENS - Ca. 75
repræsentaner for Vejle
amt, de fire store byer i
amtet, kulturen, turi-
sterhvervet og interes-
seorganisationer horte
i går om tankerne bag
Kulturby 96.

Det var ikke de konkrete
planer eller projekter, der blev
præsenteret for deltagerne,
da Vejle amt i gar holdt konfe-
rence pa Horsens Ny Teater
om Kulturby 96 projektet.

Det var den overordnede
målsætning og de idealistiske
tanker, der blev brugt som
"foder" til deltagerne, som nu
skal hjem og i gang med at
lægge hovederne i blød for at
fa spndende ideer til det
storstilede kulturprojekt.

Samtidig blev der givet et
indtryk af de grundregler, der
skal gælde for det vidtforgre-
nede samarbejde mellem ide-
folk, interesseorganisationer,
arrangører, kommune, amt og
Kulturby 96-organisationen.

Visioner
Generalsekretær tor Kul-
turby 96, Trevor Davies, hav-
de taget turen fra Kobenhavn
til Jylland for at delagtiggøre
reprsentanterne fra amtets
fire store byer i sine visioner.
Målet er nemlig ikke bare at
lave en række arrangementer,
der kan placere Kobenhavn el-
ler de samarbejdende regioner
- heriblandt Vejle amt pa Eu-
ropa-kortet.

Trevor Davies,
generalsekretær for Kulturby 96: - Projek-
tet skal give oplevelser, der
påvirker folk.

Imens Trevor Davies
for-søgte at få forsamlingen "pa
vingerne" og se projektet i et
internationalt perspektiv sad
mange af deltagerne og speku-
lerede pa mere jordnære ting
som økonomi og muligheder-
ne for at fa aktiviteter i
lokalområdet og hvor mange ek-
stra turister og kroner det vil-
le give til erhvervslivet.

Det fik de ikke noget svar
pa. Det star fast, at Kulturby-
projektet er et EF-produkt,
som omfatter 12 europæiske
storbyer, som pa skift skal
markere sig i det europiske
fllesskab.

Det star også fast, at der er
tale om et projekt i milliard-
klassen og at Kulturby 96
forst og fremmest skal styrke
Københavns kulturelle identi-
tet og højne hovedstadsomra-
dets kulturelle status. Men
der skal ogsa sttes kulturelle
aktiviteter i gang rundt om i
landet, bla. i Vejle amt, hvor
de fire store byer, Vejle, Fre-
dericia, Kolding og Horsens er
med omkring det fælles tema,
de fire elementer, jord, ild,
luft og vand.

Horsens skal saledes be-

skftige sig med projekter,
der har med ild at gore.

Mange penge
De star ogsa fast, at Kultur-

by 96 ikke bare kommer til at
handle om kunst pa alle pla-
ner. Det gør det også, men
derudover handler det om
mennesker, miljø, ideer,
åndelig udvikling, forskning, un-
dervisning, idrt og kultur.

Penge skal der til for at rea-
lisere de mange projekter, der
tilsammen skal udgøre Kul-
turby 96. Det ventes, at hver
af de fire kommuner i Vejle
amt satser en million kroner
og at Vejle amt gor det samme.

Det er dog småpenge i Kul-
turby-regnskabet. Man for-
venter, at de deltagende regio-
ner landet over og med Ko-
benhavn som hovedaktør og
-sponsor, lgger 250 million-
er kroner i kassen. Staten
ventes at bidrage med 140 mil-
lioner kroner og tipsmidlerne
med 60 millioner kroner over
tre hr. Derudover skal man i
gang med at søge EF, Nordisk
Rad og en lang rkke fonde og
institutioner om ekstra pen-
ge.

Af de mange millioner, der
skal rulle i forbindelse med af-
viklingen af Kulturby 96, er
der reserveret 25 millioner til
landsdækkende aktiviteter.

Nogle af de mange hund-
rede millioner vil blive brugt
til kunstudstillinger, udgivel-
ser af bøger, forskning, begi-
venheds-arrangementer, sto-
re projekter, seminarer og
symposier.

- Hele Kulturby 96-aret skal
have et logisk forløb og ikke
bare være en rkke enkelt-
staende arrangementer. Det
skal vre som en lang rejse af
mange, mange oplevelser -
som åndelige S-togslinjer.
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