
Kulturskole
søger elever
Klar til at
starte i oktober

Tekst: Chr. Rimestad

HORSENS - Den nyop-
rettede Kulturskolen i
Horsens er nu klar til at
tage imod elever.

En folder, der fortæller
om den nye uddannelse -
kultur-atlet, kalder skolen
den - er begyndt at dukke
op i Horsens. Den kan bl.a.
findes i de offentlige byg-
ninger, på skoler m.v., og
den kan hentes på Kultur-
skolens kontor i Allégade
1C.

- Vi har allerede haft om-
kring 30 henvendelser om
uddannelsen, siger Ulrik
Bache, som er med i den
lokale arbejdsgruppe, der
har taget initiativ til Kul-
turskolen.

Håbet  er at kunne starte
i oktober med 60 elever,
nemlig 15 på hver af de fire
linier, skolen tilbyder.

Igangsættere
De kommende kultur-

Ulrik Bache: - Stor interes-
se for Kulturskolen.

atleter vil via uddannelsen
fa et bredt kendskab til
musik, kunst, teater og
sport. De skal virke som
idéudviklere og igangsæt-
tere og skal kunne vareta-
ge administrative og
økonomiske opgaver i forbin-
delse med afvikling af

størreog mindre kulturelle ar-
rangementer.

Det betyder uddannelse
i fag som ide-udvikling,
edb, medie-kundskab,
markedsføring, erhvervs-
forhold og offentlig for-
valtning. Uddannelsen va-
rer inklusiv praktik et år.

De fire linier er musik-
linien, idr tslinien, kunst-
linien og teaterlinien.

Uddannelsen er mest

oplagt for folk - i arbejde
eller ledige - som tager
uddannelses-orlov. Men den
er åben for alle - ”måske
har du bare lysten til at
prøve noget andet,« som
det siges i det oplæg, der
nu er sendt ud.

Elev-tallet
Lederen af Kultursko-

len, Helge Dürrfeld , knok-
ler i øjeblikket med at få alt
det praktiske på plads.
Bl.a. ligger det endnu ikke
helt fast, hvor undervis-
ningen skal foregå , når
den starter i oktober.

- Vi har forskellige for-
handlinger i gang, siger
Ulrik Bache. Målet er loka-
ler, som ligger centralt, og
hvor der er adgang til edb-
udstyr.

Det store spørgsmål er
naturligvis hvor mange
elever, der melder sig.

- Vi har nævnt tallet 60,
fordi det passer med en
klasse på hver linie, siger
Ulrik Bache. Men kommer
der færre eller flere, går vi
også i gang. Hvis vi f. eks.
kun får 15 elever, er pla-
nen at lave en blandet  li-
nie.
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