Vil genoplive kulturskole
Nogle af de oprindelig
initiativtagerne i aktion
Af Chr. Rimestad
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Den officielle lukning er sket med henvisning til for få kvalificerede elever, for få
praktik-muligbeder og for dårlig

To-årig aftale
HORSENS - Selv om Kulturskolen i
Horsens er officielt lukket, er den ikke dødogbrte.
En arbejdsgruppe med bl.a. tre af de
oprindelige initiativtagere til skolen er i
øjeblikket i fuld gang med at undersøge ,
om Kulturskolen på en eller anden måde
kan føres videre.
- Ni elever var på vej ind på skolen, og
ca. 80 bavde henvendt sig for at få yderligere oplysninger, siger to af arbejdsgruppens medlemmer, Søren Lütken og Jan
Nielsen. Så der er interesserede at tage af.

Søren Lütken og Jan Nielsen var sammen med et tredie medlem af arbejdsgruppen, Ulrik Bache, blandt de, som for
nu et par år siden startede Kulturskolen.
I sommeren 1994 begyndte de første
elever på en uddannelse, der skulle kvalificere dem til at stå som kerne-personer i
kulturelle arrangementer. Det blev pointeret, at der var tale om en egentlig uddannelse - ikke et beskæftigelses-projekt,
og målgruppen var da også f. eks.
halinspektører , og ungdomsledere og
medarbejdere i turistforeninger.
Det kneb imidlertid med at bolde styr

på alt det administrative, o gderfoink
Kulturskolen en aftale med FOF Horsens
og Rosing Ræderske Dag og Aftenskole
om at klare alt det praktike papir-arbejde. Aftalen trådte i kraft ved årsskiftet
1994/95 og skulle løbe over to år, d.v.s. til
udgangen af 1996.
Ændringen betød også, at der trådteen
ny bestyrelse til. Kun et par medlemmer
fra den tidligere bestyrelse fulgte med
over, bl.a. Søren Lütken .Blandt de nye
medlemmer var Ole Jacobsen, som blev
valgt til formand, og Jør n Trust.

I gang hurtigt
Det er denne nye bestyrelse, som nu har
nedlagt Kulturskolen.
- Vi bar brugt mange ressourcer på at
undersøge , om der er et grundlag for skolen, siger Ole Jacobsen. Men vores vurde-

ring er, at der bverken økonomisk, elevmæssigt eller opgavemæssigt er mulighed
for at opfylde de ambitioner, der fra star
ten har været lagt op til.
Men det har altså ikke afboldt den nye
arbejdsgruppe fra at gå i gang. Den består
af Søren Lütken , som har siddet i begge de
gamle bestyrelser, Jan Nielsen og Ulrik
Bache, som var med i den første bestyrelse og begge har fungeret som lærere på
Kulturskolen, og Jør n Trust, som er kommet med fra den anden bestyrelse.
- Vi står lidt uforstående over for det,
som nu er sket, siger Søren Lütken. Men
vi prøver altså at kø re videre, og vi vil
gerne i gang burtigt, så de elever, som har
meldt sig, ikke forsvinder andre steder
ben.h

