
Kulturskole vil
starte i efteråret
100.000 fra
kommunen kan
bne alle døre

HORSENS - En kultur-
skole kan trække  både
penge og folk med fan-
tasi og energi fra hele
landet til Horsens. Det
store problem er at få
penge til at komme i
gang.

Sådan  beskriver rektor
pa Horsens Statsskole,
Lars Bjørneboe, situatio-
nen, efter at medlemmer-
ne af folkeoplysningsud-
valget i Horsens kommune
onsdag eftermiddag efter-
lyste flere oplysninger, in-
den de kunne give grønt
lys for en start-state til
skolen på 100.000 kroner.

Lars Bjørneboe er med i
en 10 mand stor gruppe,
der i et par år har arbejdet
med ideen om at starte en
uddannelse af projektma-

gere pa en "Kulturskole"
Horsens.

- Vi ønsker at kunne give
halinspektører, idræts- og
undomsledere, medarbej-
dere i turistforeninger og
alle andre med mod, energi
og lyst til at kaste sig ud i
større kulturelle arrange-
menter, en god solid basis
for at kunne tage ansvaret
for et hvilket som helst
kulturelt arrangement,
fortæller han.

Drøngodt koncept

Planen er, at 50 elever
årligt skal gennem fire for-
lob, der alle skal munde ud
i et stare arrangement i
Horsens eller nærmeste
omegn.

Og blandt andre pro-
jekt-konsulent i Horsens
Erhvervsråd, Karsten Ge-
ertsen, er overbevist om,
at gruppen har et drøngodt
koncept.

- Når tingene forst
ler, og skolen er etableret

som en selvejende institu-
tion, findes der en masse
fonde, som vil give state,
mener både Karsten Ge-
ertsen fra erhvervsrådet
og Søren Lütken fra HE-
gruppen, der er hyret som
gruppens finansielle trold-
mand.

500.000 kroner

- Vi skal bruge cirka
500.000 kroner til

inventor,edb, undervisnings-
materiale, reklame for
skolen og Ion til en leder,
inden vi kan komme rig-
tigt i gang. Og det er ingen
hemmelighed, at de
100.000 kroner fra folke-
oplysningsudvalget er

nøglentil de øvrigefonde, vi
har søgt, fortæller Søren
Lütken.

Sagen blev efter folkeop-
lysningsudvalgets møde
onsdag eftermiddag udsat
i to uger.

Flere medlemmer ville
gerne se et mere detaljeret

budget, og allerede i gar ef-
termiddag satte gruppen
bag kulturskolen sig sam-
men for at få de sidste kan-
ter filet af projektet.

- Det er ikke noget pro-
blem for os at svare på
spørgsmålene fra udval-
get.

- Sidste år fik vi 30.000
kroner fra folkeoplys-
ningsudvalgets fem pct.-
pulje til at arbejde videre
med projektet, og det er
klart, at vi nu håber på, at
udvalgets medlemmer vil
give skolen den sidste
indsprøjtning, inden den kan
stå på egne ben, siger en
optimistisk Søren Lütken
på vegne af hele gruppen
bag kulturskolen, som reg-
ner med at kunne stte de
første 50 deltagere i sving
til september. (fs)
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