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kulturkalender

På tirsdag er det 12. gang, Beringsstafetten bliver løbet/gået i Bygholm Park i Horsens. Inden da er der mulighed for at komme til fortræning lørdag kl. 14 og søndag kl. 10. Selve stafet-løbet har med årene
udviklet sig til en fin august-tradition, hvor venner, familie og kolleger danner hold på mindst to og højst fem deltagere, der skal løbe fem runder på 2,65 km inde i parken. Gå-holdene krydser Schüttesvej og
tager en tur i Åbjergskoven. Efter de fysiske udfoldelser er der madposer og drikkevarer til alle hold, men der er også flere, der stiller op med grill og større kulinariske udfoldelser.
ArkIvFoTo

Torsdag 6. augusT

09.30-12 Tolstrupvej 3, Gedved.

Koncert med Folkeklubben - Det
Bruunske Pakhus har hyret Folkeklubben til at give folket en koncert på havnen i den nye containerby, og det er ganske gratis at
deltage.
16.00 Containerbyen på havnen, Fredericia.

Så er der speedway - Optakt til
Speedway Grand Prix - pimp din
cykel eller kør med fjernstyrede
racerbiler.
11.00-14.00 Kuben, Søndergade, Horsens.

Løb og walk - Fortræning til Beringsstafetten.
18.00 Bygholm Park, ved ppladsen, Horsens.
Kor på skolen - Cantando Koret
underholder med masser af sange.
19.00 Hovedgård Skole, Horsensvej 46.

Fredag 7. augusT
Musikalsk speedway-optakt Mike Andersen Duo spiller. Kl.
16.00 Horsens All Stars’ Rolling
Stones Tribute.
14.30 Horsens, Kuben, Søndergade, Horsens.
Hyggelig eftermiddag - Musik,
kaffe og lagkage i i Louises Loppeafé, hvis vejret er godt.
15.00-17.00 Louises Loppecafé,
Endelave.
Fitness - Naturfitness for børn og
voksne ved to instruktører.
17.00 Legepladsen i Bygholm
Park, Horsens.
Om natten - I natkirken er der
musikalske indslag og altergang,
og ikke mindst er der tid og ro til
at sidde i stilhed. Der er mulighed
for en samtale med en præst, man
kan skrive en bøn, tænde lys i globen eller læse i en af de fremlagte
bøger.
20.00-23.00 Klosterkirken, Borgergade 30, Horsens.

Folk i gården - Koncert med
Hawkeeye & Hoe, der spiller dansk
/skotsk folkemusik.
12.00-15.00 Apotekergården,
Søndergade 12, Horsens.
PH og lyset - Lisbeth Mansfeldt,
showroom manager hos Louis
Poulsen Lighting, fortæller om PH
og lyset og om nogle af de udstillede lamper i Musikhusets foyer.
13.00 Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé.
Løb og walk - Fortræning til Beringsstafetten.
14.00 Bygholm Park, ved ppladsen, Horsens.
Opstart - Fanzonen ved Speedway Grand Prix åbner.
14.30 Forum Horsens, Langmarksvej 53.
Musik på Casa - Optakt til speedway i Fanzonen - Kasia Caris Band
og Drivenfield spiller.
15.00 Casa Arena Horsens,
Langmarksvej 53.
Speedway grand prix - Oplev de
danske kørere Michael Jepsen
Jensen, Peter Kildemand, Nicki
Pedersen og Niels Kristian Iversen.
19.00 Casa Arena Horsens,
Langmarksvej 53.

søndag 9. augusT

Lørdag 8. augusT

Løb og walk - Fortræning til Beringsstafetten.
10.00 Bygholm Park, ved ppladsen, Horsens.

Masser af blomster - Workshop i
blomsterbinding. Arr.: Horsens
Havekreds.

Støb et fuglebad - Denne eftermiddag vil Petra Smid undervise
interesserede i at støbe rabarber-

blade eller andre blade om til dekorative ting til haven.
11.00-14.00 Økologiens have,
Rørthvej 132, Odder.
Ting og sager - Antiksøndag på
Stjernholm.
13.00-15.00 Nim, Gårdmuseet
Stjernholm, Skanderborgvej 1,
Nim.
Jazzselskabets sommerfest Liflige klange fra BEB-Trioen som
består af Michael Bladt på sax,
Hans Esbjerg på piano og Torben
Bjørnskov på kontrabas. Mesterkokken Lars vil kreere en buffet.
13.20 Folkestedet, Carl Blochs
Gade 28, Aarhus.
Musik på Havnen - Søndags-lounge med duoen The Portuguese
Man of War.
15.00 Horsens, Jernlageret,
Nordhavnen, Horsens.
Opera i det fri - Det er sommer,
det er sol, og det er søndag - og så
er det opera! Den Kongelige Opera
og Musikhuset inviterer i samarbejde med Nykredit til en gratis
operakoncert under åben himmel.
Grib picnictæppet og oplev storslået musik på Musikhusets amfiscene, lige i smørhullet mellem
Aros og Musikhuset. Medvirkende
er bl.a.: Sine Bundgaard, Hanne
Fischer, Peter Lodahl og pianist
Leif Greibe.
18.00 Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé.

Mandag 10. augusT
Spiselige planter - Anemette
Olesen viser børn og voksne hvilke
vilde planter der kan spises. Entré
og tilmelding.
17.00-20.00 Horsens, Bygholm
Park, Horsens.

Tirsdag 11. augusT
Så synges der - Morgensang ved
Alice og Karen.
10.00 Brædstrup, Søndergården,
Søndergade 41, Brædstrup.

Beringsstafetten - Som vanligt
skal der løbes fem omgange på et
stafethold, hvor en runde er 2,65
km. Så der skal mindst to og højest fem til at stille et hold. Man
kan deltage som et herrehold, et
damehold eller et mix-hold. På
gå-holdene, der vandrer i Åbjergskoven, er der fem på et hold.
Årets nyhed er en Lido Fitness
spurt, som afvikles på den 500
meter lange strækning på Peplingestien. Børn til og med otte år
kan deltage i børneløbet. Her er
distancen 700 meter.
18.00 Bygholm Park, Horsens.

onsdag 12. augusT
Til Rørbæk - Ud i det blå til Rørbæk. Arr. Bakkelandets Frie Efterløns & Seniorklub.
10.00 Tinghuset, Østergade 9,
Brædstrup.
Oplev dele af Horsens by - Kort
historisk byvandring.
14.00 Kildebakken, Kildegade
23, Horsens.
Musik i kirken - Koncert med Jonas H. Petersen (forsanger i
Hymns from Nineveh).
19.00 Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10, Horsens.
Hyldest til Pavarotti - I 2015 ville Luciano Pavarotti være fyldt 80
år. Det markeres med en mindekoncert, hvor en af verdens mest
eftertragtede operasangere synger Pavarottis kendte arier. Joseph Calleja er selv en stor beundrer af Pavarotti, og sammen med
pianist Vincenzo Scalera fremfører han sange, der var med til at
gøre Pavarotti verdensberømt, og
som senere har bragt Calleja international anerkendelse.
19.30 Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé.

Torsdag 13. augusT
Levende kulturspor på Fængslet
- Denne eftermiddag tager historiker Anne Katrine Nagel Christensen publikum med på en ca.

halvanden times lang rundvisning
og vandring i fodsporene på de
mennesker, der oplevede fængslet ved åbningen 1853. For at give
en fornemmelse af de tanker og
de regler, der formede hverdagen
for alle i det nye fængsel og for at
forsøge at forstå inspektørens filosofi om fangernes opdragelse,
fornemme harmen bag den første
opsigelse og få indblik i, hvordan
en tidligere farlig forbryder blev
from som et lam. Turen er en del
af Levende Kulturspor, som er en
fireårig kulturaftale mellem kommunerne i Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Randers og Kulturministeriet. Arrangeret af Horsens Museum.
17.00 Mødested ved Den grønne port ved Fængslet, Fussingsvej 8, Horsens.
Have og huggeri - Aftentur til Else Petersens have og Give Stenhuggeri. Arr. Brædstrup Havekreds.
17.30 Bredesvej, Brædstrup.
Om Vissinggård - Helle Richelieu
fortæller om O.E. Pladsen og historien om Vissinggård og O.E.
Andersens virksomhed - rugestationen, funkishusene. m.v. Skovrider Niels Peter Dalsgård, SLS A/S,
viser rundt i skoven og naturområderne under Vissinggård.
19.00 O.E. Pladsen, Gudenåvej
44C, Vorvadsbro.
Koncert i kirken - Koncert med
EnjoyMint - et rytmisk kor med ni
medlemmer, der synger danske og
udenlandske sange, der bevæger
sig mellem pop, jazz og viser.
Ifbm. byfesten.
19.30 Kirken, Præstevænget,
Nim.

TeaTer, FesTivaL
M.M.
Palsgaard, Slotsparken, Juelsminde.
Palsgaard Sommerspil - Forestillingen Atlantis. Dansk musical-klassiker om krig, kongemord
og kærlighed.
30. juli - 9. august.

Dyrehaven, Skanderborg.
Skanderborg Smuk Fest 2015 Med stort musikprogram, se
www.smukfest.dk
5. - 9. august.
Aarhus Teater, Store Scene.
Imagine - Poet, arbejderklassehelt, musiker, ex-beatle romantiker, oprører - men først og fremmest drømmer. Over John Lennons fantastiske sange skaber
Aarhus Teater og Aveny-T en forestilling, der favner hans musik,
budskaber og drømme.
28. august - 3. oktober.
Mellem Havnetrekanten og
Lystbådehavnen i Horsens
Jernlageret er et sommerområde
med strand-stemning. I samarbejde med lokale aktører vil området
sommeren igennem byde på varierede aktiviteter og oplevelser for
besøgende. Oplev bl.a. cirkusskole med Komediehuset, kunst,
sommerlounge, gadeyoga.
Hele sommeren.
Veteranbanen Bryrup-Vrads
Fem km med veterantog - Turen
går fra Bryrup gennem et skovområde forbi søerne Kvindsø, Kulsø og Snabe Igelsø til Vrads station. En meget smuk tur, som med
rette kaldes ”Danmarks Smukkeste Jernbane”. Vrads Station drives som restaurant og traktørsted
og er altid åben, når der køres tog
efter den ordinære køreplan. Se
køreplan på veteranbanen.dk
Til 30. september.
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