Jubiiii!
HORSENS - Du kan roligt skrive, at jeg sprang
op i luften og lignede en
glad Anders And.

Ved den kommende festival bliver der 125 danske og 30 udenlandske boder og arbejdende værksteder. Det er rekord,
men betyder samtidig, at festivalen far udgifter til at lave telte m.v. (Arkivfoto: Lars Rønbøg)

Middelalder-festival far
100.000 amts-kroner
Også flere
andre far støtte
fra ny
kulturpulje
Af Chr. Rimestad
HORSENS - Europæisk
Middelalderfestival i
Horsens har Met et
varmt håndtryk fra Vejle amt i form af et tilskud på 100.000 kr.
Pengene kommer fra
den nyoprettede Vejle
Amts Kulturpulje.
Puljen indeholder i år
knap 1,3 millioner, som administreres af amtsrådets
undervisnings- og kulturudvalg.
Første frist for at søge

var 1. maj, og pa sit mode
forleden foretog udvalget
den første uddeling.
Politikerne sender
265.000 kr. afsted i form af
tilskud til 10 ansøgere,
mens andre 237.500 kr. far
form som underskuds-garantier til Otte ansøgere.
For 28 andre, som havde
bedt om penge, bliver svaret et pant afslag, mens en
enkelt ansøgning udsættes
til september, hvor anden
runde med uddelinger 1øbet af stabelen.

De lokale
Ud over Europisk

Middelalderfestival gives
der state til to projekter i
amtets nordlige del.
En gruppe i *wind arbejder under overskriften
„Skabelsen" med et teater-

projekt, der involverer bade professionelle og
ama-tører; hertil gives en
underskuds-garanti pa
10.000 kr.
Desuden er der en
underskuds-garanti til
Brahetrolleborgkoret, som
arbejder med planer om et
Endelave Festspil.

Internationalt
Fælles for de to projekter
er, at de bidrager til den
kulturelle udvikling i
landdistrikterne - og netop
det vgtes højt i

kultr-pjens
formåls-ekæing.
Også projekter med et
internationalt tilsnit har
gode chanter; eksempelvis
er det pa denne konto,
middelalderfestivalen
henter sit tilskud.

Andre projekter dkker
hele amtet ind og far derfor hjlp.
Det gilder f.eks. Dansk
Amato Teater Samvirke,
Vejle Amtskreds, som far
penge til en rkke kurser,
og Billedkunstnere i Vejle
Amt, som kan planlægge
med 10.000 amtslige kroner til et projekt under titlen „Sort-Hvid i Farver".
Blandt de store beløb
finder man et tilskud pa
75.000 kr. til en international folklore-festival i
trekant-området og tre
underskuds-garantier: Pa
55.000 kr. til et egnsspil i
Fredericia, pa 55.000 kr. til
Vejle Amatørscenes opførelse af musicalen „Annie"
og pa 55.000 til forestillingen „East End" pa Jacob
Gade Teatret i Vejle.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra Ebbe
Johnsen, projektleder pa
Europæisk Middelalderfestival, da Horsens Folkeblad i gar kunne fortælle
ham om det amtslige tilskud pa 100.000 kr. til festivalen (omtalt andetsteds
pa siden).
Netop i disse dage sidder
Ebbe Johnsen og arbejder
med at fa de økonomiske
ender til at nå sammen.
- Og der er ingen problemer med at finde anvendelse for de 100.000 kr. fra
amtet, siger han. Vi har en
ønskeseddel så lang, sa
lang.
Øverst pa denne seddel
star en aftale med en teater-gruppe, som kan lave
en hekse-brænding.
Lngere nede følger en
anden teater-gruppe, som
sender skøger, afladshandlere, pilgrimme og munke
ud i gadebilledet, ligesom
en Arhus-skole, der
opfø-retmidlasp,nu
formentlig kommer til
Horsens.
- Desuden er der nogle
grund-omkostninger, vi
skal have dækket ind,
f.eks. fremstillingen af 35
nye telte og boder, forklarer Ebbe Johnsen.
De mange ekstra telte og
boder har sin forklaring
at 1998-festivalen vokser
markant i forhold til sidste
års arrangement.
Eksempelvis fordobles
antallet af arbejdende
værksteder, og i alt bliver
der 125 danske og 30 udenlandske boder.
Det vil mærkes tydeligst
pa Radhustorvet, som bliver massivt dækket ind.
Arenaen, der de sidste år
har ligget øst-vest, vendes
90 grader og giver plads til
masser af marked pa torvets vestlige halvdel.
Festivalen afvikles fredag den 28. august kl.
17.00 - 24.00 og lørdag den
29. august kl. 10.00 - 24.00.

