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. Holstebro

r kreativiten
De unge i »Subhuset« har
kæmpet for at få huset og
omgivelserne gjort klar til
åbningsfesten. Nu håber
de bare, at ungdommen i
Holstebro vil tage huset til sig.
Arkivfoto: Morten Stricker.
STED+SANS-projektet har 6. og 7. klasserne fra
Sevel Skole som deltagere. De skal blandt andet gå
på opdagelse i deres omgivelser. Pressefoto.

»

Hvis folk kan se,
hvor meget vi
har kunnet udrette
for bare 1000 kroner,
giver det dem måske
en ide om, hvor
meget vi kan gøre
for 5000 kroner.

Heine Olsen, Subhuset.

meget vi kan gøre for 5000 kroner,« siger Heine Olsen.

Åbning skaber rammer
Men det er ikke meningen, at
det hele skal stå fuldstændigt
færdigt til åbningen, for en del
af åbningen består i, at de besøgende kan sætte deres eget
præg på stedet. For eksempel

kommer otte graffitimalere
og dekorerer de store vægge,
som er blevet bygget til samme formål.
»Vi håber, at vi kan tiltrække en masse fra Teknisk Skole, for de kan noget konkret i
forhold til os, der kun kan få
ideer,« siger Søren Ardal.
Men arrangørerne ved og-

rence
åben mikrofon, og det gav mig
nogle nødvendige rygklap,
som fik mig til at tro på mig
selv. Så nu vil jeg gerne være
med til at få unge talenter til
at folde sig ud,« siger Anne
Fortier.
I forbindelse med skrivekonkurrencen bliver de tre
vindere - første-, anden og
tredjepræmien - i hver af de
to aldersgrupper inviteret
med til et »Mød forfatteren«arrangement på avisen, hvor
vinderne også vil få deres
præmier overrakt. Det læserarrangement skriver vi meget
mere om senere i Dagbladet.
»Jo mere jeg rejser rundt
i verden og møder kreative

så godt at åbningsfesten bliver vigtig i forhold til det billede, som byens forældre får
af huset.
»Forældrene skal føle, at
det er et trygt sted at være,
hvor de sagtens kan sende deres unge,« siger Søren Ardal,
mens Heine Olsen fortæller
om det samarbejde, de unge

har lavet med kommunen for
at holde stoffer væk fra Subhuset.
»Hvis nogen ryger hash på
pladsen, beder vi dem om at
gå og ringer til politiet. Men
vi håber, at flertallet generelt
kan plukke en dårlig attitude
ned, hvis nogen kommer med
det.«
De glæder sig til at se, hvem
brugerne af huset bliver og
håber, at folk kommer ud til
huset, selv om det ikke ligger
helt centralt i byen.
»Bussen går lige til døren
inde fra midtbyen, og hvis folk
ikke kan cykle herud, så er de
ikke opvokset i Vestjylland,«
griner Heine Olsen.

Fakta:1

Skrive-konkurrence for unge
mennesker inden for film- og
bogverdenen, jo mere går det
op for mig, at det ikke nødvendigvis er i metropolerne at talenterne fødes. Det er ofte
»udkanterne«, der fostrer de
største kunstnere. Selvfølgelig flokkes forfattere og skuespillere i København, London, New York og Los Angeles, men ofte kommer de kreative genier fra en ganske ydmyg baggrund i provinsen,
hvor de havde tid, ro, og frisk
luft til at forme deres ideer og
dyrke deres særegne styrke,«
forklarer Anne Fortier.
Det lykkedes for hende hvad med dig?

{{ Emne og længde: Max. 1000 ord over emnet »Amazone« det kan være en novelle, et digt, en biografi eller et essay.
{{ Præmier: Der er to aldersgrupper, nemlig 11-15 år og 16-20
år. I hver aldersgruppe er der tre priser. Førsteprisen er 1000
kroner + en signeret udgave af Anne Fortiers nye bog »Amazone«.
Andenpræmien er 500 kroner + en signeret bog, og tredjepræmien
er en signeret bog. Vinderen i hver aldersgruppe får lov at læse
sit bidrag op på et »Mød-forfatteren«-arangement på avisen
den 30. oktober. De to vinder-bidrag bliver trykt i avisen.
{{ Dommere: Et dommerpanel på fire dommere, heraf forfatter
Anne Fortier og journalist Anders Agger, vil udpege vinderen.
{{ Aflevering: Bidrag sendes på mail-adressen: holstebro@bergske.dk
senest onsdag den 16. oktober - enten som almindelig tekst i mailen eller
som et vedhæftet word-dokument. I mailens emne-felt skal man skrive:
SKRIVEKONKURRENCE samt alder.
Husk at skrive navn, adresse og alder i mailen samt et
telefonnummer, vi kan træffe dig på. Vinderne kontaktes
nemlig senest to dage inden arrangementet på avisen.

Børn og unge får
én på opleveren
Holstebro: Fem kommuner i Region Midtjylland,
blandt andet Holstebro Kommune, samarbejder frem til
august næste år om projektet STED+SANS.
Her vil børn og unge fra
fem mindre byer gå på opdagelse, der hvor de bor. Hver
af byerne får besøg af projektteamet, en by- og kulturformidler, en billedkunstner
og en forfatter.
Den 17.- 20. september får
Sevel Skole besøg af teamet.
Skolens 6. og 7. klasser skal
deltage i en række lokale
guidede vandringer med det
formål at genopdage det velkendte.
Foruden forløbet for børn

og unge deltager kommunernes børne- og ungdomskulturformidlere og -aktører
i et møde, der holdes den 12.
november på Sevel Skole.
Det er tanken, at projektet
skal forplante sig til alle 19
kommuner i regionen. Det
lægger sig op ad grundidéen
bag den kommende folkeskolereforms tema »Åben Skole«, hvor læring i højere grad
end nu tænkes ud af boksen.
Region Midtjylland støtter projektet med 350.000
kroner.
Holstebro Kommune støtter projektet med penge fra
Børnekulturpuljen.
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TV Midt-Vest besøger grøftekant
vestjylland: Et ægtepar på Mors har forvandlet
et vildnis til en have med
blomstrende »nektarrestauranter«.
Nu er det muligt at forlænge sommeren og være med,
når TV Midt-Vest er på besøg i haven og møder parret, der efter eget udsagn lider af uhelbredelig havebesættelse.
Terapirum, oase, motionsrum og livslang kærlighed.
Hele fire navne har Jytte og
John Justesen brug for, når
de skal beskrive deres have.
For 13 år siden købte parret
et hus i Flade på Mors og
med det fulgte et mandshøjt
vildnis af brændenælder og
tidsler, samt et enkelt vindbøjet piletræ.
Nu har haven fået en energi-transfusion og er forvand-

Jytte Justesen kalder
sin have for en kultiveret
grøftekant. Her er
haveentusiasten midt i
blomsterhavet. Pressefoto.

let til en oase med tusindvis
af planter.
Programmet sendes onsdag den 11. september.
pcb

Topnavn til Kandis-fest
Holstebro: Alle stole er
udsolgt, men det er stadig
ledige stå- og dansepladser
til Kandis’ 25 års jubilæumsshow, der optages i Black
Box Theatre torsdag den 19.
september.
Og nu har endnu et topnavn meldt sin ankomst. Det
drejer sig om Thorleif Thor-

stensson fra det 50 år gamle
svenske danseband »Thorleifs«, der optræder som gæstesolist. Thorleifs nedlagde
sig selv sidste efterår. Udover
Thorleif og Kandis, er også
østrigske Hansi Hinterseer
med ved koncerten, der vises i fjernsynet i foråret 2014.
pcb

