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VELKOMMEN TIL
KULTURAFTEN 2022
I Skanderborg Kommune holder vi hvert år i september en kulturaften hvor
et stort felt af kulturaktører inviterer indenfor.
Målet med denne aften er at vise den brede palette af kultur som findes i
Skanderborg Kommune. Vi ønsker at synliggøre det mangfoldige kulturliv,
der er i folks egne baghaver. Både de større aktører og de mindre, som her
får en platform at vise sig frem på.
I år er temaet ”Kulturen i bevægelse” og som programmet viser, kan det
tolkes bredt. Gå fx med på en vandrekoncert fra det ene forsamlingshus til
det næste. Eller kom med på Hørning Mølle, hvor der inviteres til bevægelse tilbage i tiden og rundt i omegnen.
I Ry kan du bevæge dig time for time hvor programmet er spækket med
musikalske oplevelser. På bibliotekerne kan du rykke dit mindset på dialogbænkene, Kulturskolen laver optog og på byvandring med Skanderborg
Museum kan du bevæge dig gennem både byen og gennem tiden.
Tak til alle jer, der arbejder for at vi andre kan opleve og begejstres og tak
fordi I byder os velkomne til Kulturaften.
Jeg ønsker jer alle nogle rigtig gode kulturoplevelser til Kulturaften 2022.
Tage Nielsen
Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
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Knudsøkoret synger
Kl. 15.00-16.00
Fællesskabets Hus, Alleen 1, 8680 Ry

Musik og sang ved Mølleskolens elever
Kl. 14.00-15.00
Almas Intelligente Have
Musik og sang ved Mølleskolens elever

Knudsøkoret synger i Multisalen i Fællesskabets Hus ved
korleder Lisbeth Sangill.
Nyd korsangen med en kop kaffe og kage sponsoreret af ”Projekt 100 sunde åndehuller”. Arrangeret af Lions Club Ry og Ry
Borgerforening

Tag plads på dialogbænken
Kl. 10.00-21.00
Ry Bibliotek, Klostervej 6d, 8680 Ry
Hvad kunne være spændende at drøfte med en person, du
endnu ikke kender?

Børnekoret i Ry Kirke

Slå vejen ind omkring et af fire biblioteker i Skanderborg
Kommune, slå dig ned på dialogbænken til spændende samtaler, og slå et nyt spørgsmål op til bænkens næste besøgende.

Ry Kirke, Skanderborgvej 51, 8680 Ry
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Kl. 16.00
30 sangglade børn fylder Ry Kirke med sang når børnekorene
i Ry Kirke synger sange og salmer.

• GL. RYE • RY • GL.
Museet på Gl. Rye Mølle
Kl. 16.00-17.00
Møllestien 5, 8680 Ry
Kom forbi Gl. Rye Mølle, hvor vi laver lege fra gamle dage på
græsplænen bag møllen.
Aktivitet for hele familien. Det er gratis at deltage

Samtale Salon - Hvordan forbruger vi tøj
på den ’gode’ måde?
Kl. 16.00-20.00
Ringvej 33, Alling, 8680 Ry
Det står efterhånden klart for de fleste, at modeindustrien
bidrager negativt til klima- og miljø, og dermed ved vi godt,
at et stort tøjforbrug ikke er vejen frem. Men hvordan undgår
vi at købe tøj, der får lov at ligge i skabet efter kun få gange i
brug og dermed giver os dårlig samvittighed?

ANNEKSET i skoven
Kl. 16.00 – 20.00
Klosterfælled 15, 8680 Ry
Annekset i skoven er et lille hus i tilknytning til keramiker Sverre Tveito Holmen og væver Anne Mette Larsens værksteder.
Krukker og Kander og Skåle og Fade,
Midtjyske Tæpper og Unika Væv.
Træsnit og Fliser og skræp fra en skade,
Sager og Ting og en Kop der er skæv.

Lad os sammen drøfte, hvordan vi forbruger mere bæredygtigt
- skal vi alle gå i genbrugstøj, eller er der andre veje? Lad os
hjælpe hinanden til at nuancere samtalen om bæredygtighed.
På Kulturaftenen byder jeg på et glas vin og fortæller om min
strikkollektion.
Alle er velkomne!
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RY • GL. RYE • RY •
og selvfølgelig skal vi også lige have et par fra Højskolesangbogen. Kom og nyd en kop kaffe, en øl eller et glas vin og lad
dig rive med af sangens livsbekræftende fællesskab.

Fredagsbar ved Torvehallen præsenterer
Emil Otto
Kl. 17.00-17.45
Torvehallen, Klostervej, 8680 Ry
Kom til fredagsbar med bysbarnet, jazzsanger og pianist Emil
Otto, der tager publikum med helt tilbage til jazzens rødder.
Emil Otto har boet i New Orleans og fører de gamle traditioner videre med et twist af ung energi. Arrangeret at Torvehallen og Ry City

Ry Biograf blænder op for dokumentaren
”Der grosse Rasmussen”
Kl. 18.30 -19.30
Ry Biograf, Kyhnsvej 4, Ry

Fællessang i Butik Værdig
Kl. 18.00-19.00
Butik Værdig på Bytorvet, 8680 Ry
Fællessang Jam er fællessang krydret med frisk musik leveret
af Max Hvarregaard på vokal og tromme, Per Bille på guitar
og andre lokale musikere. Vi har fundet guldet frem i den
danske sangskat - en skøn blanding af kendte danske fællessangs-hit leveret af bl.a. Kim Larsen, Shubidua, Lars Lilholt
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Hvad binder AUDI, Trabant, MZ motorcykler, tyske flymotorer og meget mere motormekanik sammen? Det gør såmænd
danske Jørgen Skafte Rasmussen! Dokumentarfilm ”Der grosse Rasmussen” giver os historien om Nakskov-drengen Jørgen
Skafte Rasmussen, der som den eneste dansker satte sine tydelige aftryk og spor i bil- og motorcykelindustrien. Spor, der
kan følges helt frem til i dag. Jørgen Skafte Rasmussen, som
ikke er kendt af mange danskere, men som stadig huskes i
Tyskland, får nu med filmen den hæder og det eftermæle hans
betydning for motorcykel- og bilindustrien berettiger ham til.

• GL. RYE • RY • GL.
PÅ KANTEN TIL DRØMMEN - skrumringsvandring med kreativ skrivning
Kl. 18.45-21.15
Himmelbjergvej 11, 8680 Ry
Vi mødes kort inden solnedgang og starter aftenen med en
stille skumringsvandring i Gl. Ryes smukke natur med fokus
på sanseoplevelsen og naturens inspiration. Herefter går vi
inden døre, hvor vi skal arbejde med kreative skriveøvelser,
der hjælper dig med at finde ind til nogle af de vigtige fortællinger du bærer på.
Jeg serverer kaffe/te og lidt sødt til.

Jazz for generationer på Gnisten
Kl. 19.30-21.30
Gnisten, Møllevej 22, 8680 Ry

Colourit’en inviterer inden for på Ryvang
Kl. 19.00-21.00

Først spiller bandet Strasbourg et sæt. Bandet består af unge
talentfulde musikere, der spiller lidt moderne jazz i genrerne
“smooth jazz” og “jazz funk”. Dernæst spiller Sunday Mornin’
Jazzband et sæt. Dette band består af flere gengangere fra Ry
Jazzværk og deres repertoire er lidt i samme stil. ”De elsker
jazz”, har spillet i mange forskellige orkestre og har sammenlagt over 200 års jazzerfaring. De har optrådt i jazzklubber
og på jazzfestivaler i ind- og udland. Til sidst jammer de to
bands og får det hele til at gå op i en højere enhed.
Kl. 19.30 Strasbourg

Ryvang, Skanderborgvej 49, 8680 Ry

Kl. 20.15 Sunday Mornin’ Jazzband

Malerfællesskabet Colourit`en holder åbent hus i deres lokaler på Ryvang. Foreningens medlemmer udstiller egne værker
og er aktive ved staffelierne. Kom og bliv inspireret!

Kl. 21.00 S
 trasbourg og Sunday Mornin’ Jazzband fusionerer
i et jam, der løfter os op over skyerne, og som helt
sikkert vil skabe magiske øjeblikke.
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RY • GL. SKANDER
SKANDERBORG

SKANDERBORG

Tag plads på dialogbænken
Kl. 10.00-21.00
Skanderborg Bibliotek, Parkvej 10b, 8660 Skanderborg
Hvad kunne være spændende at drøfte med en person, du
endnu ikke kender?
Slå vejen ind omkring et af fire biblioteker i Skanderborg
Kommune, slå dig ned på dialogbænken til spændende samtaler, og slå et nyt spørgsmål op til bænkens næste besøgende.

Optog med Kulturskolen Skanderborg
Kl. 16.30-17.30
Søtoften, Adelgade, Bybadet

JamSession og lysshow på Ambolten
Ambolten, Skanderborgvej 18, 8680 Ry

Kulturskolen laver et festligt rytmisk optog, som bevæger sig
fra Kulturskolen på Søtoften, ned gennem Adelgade og ender
ved Bybadet.

JamSession med lysshow. Musikfolkene samles til jamsession
på Ambolten fra kl. 22.00, hvor aftenen starter med lysshow.

Tag din bedste ven, din bedstemor og andet godtfolk i hånden
og gå med os! Du kan høre os, når vi kommer.

Kl. 22
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RBORG • SKANDER
Lad os få bevæget kroppen til de gode rytmer og flyttet lidt
på smilebåndene, når Kulturskolens lærere og elever fylder
gaden med musik og liv.

Byvandring i det gamle Skanderborg
Kl. 17.00-18.00
Adelgade 38, 8660 Skanderborg (mødested)

Gode snakke og åben mølle
Kl. 16.00-20.00
Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg
Kig forbi Vestermølle til gode snakke når møllelauget holder
åben mølle.

De 7 Dale: polka, pilgrim, fest og færdsel
Kl. 16.00-20.00

Kom med på vandring i den gamle bydel. Så er der både motion og en god historie på samme tid.
Mødested ved det gamle Rådhus/Politistation. Gratis adgang,
men begrænset antal pladser, så tilmelding nødvendig på
www.museumskanderborg.dk/det-sker

Stilling Kirke inviterer til feel good-musik
med JAA Trio
KL. 17.00 -18.00
Stilling Kirke, Kirkevej 7, 8660 Skanderborg

Borgernes Hus, Søballevej 6, 8660 Skanderborg
Landsbyklyngen De 7 Dale samler foreninger og institutioner
til Kulturaften i bevægelse. Du er også inviteret til at komme
og tage del i De 7 Dales mange muligheder, når skolen og kirken, arkivet og Borgernes Hus byder op til historisk og nutidig
bevægelse. Se opdateringer på www.de7dale.dk eller på
Facebook
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JAA Trio spiller unplugged singer-songwriter soft jazz af
blandt andre Paul Simon, Carole King, Joni Mitchell.Trioen
består af Jørgen Messell, guitar, Anne Bang Andersen, vokal,
og Adrian Konggaard, flygelhorn fra hhv. Ry og Stilling. Kom
og oplev, hvordan musikken klæder det enkle kirkerum pyntede i smukke varme efterårsfarver. Efter koncerten er der en
lille forfriskning/snack.

SKANDERBORG • S
Perron1 Den Hellige Dal og kunsten
fortæller
Fortælletur fra Adam og Eva til Danmarks tag
Kl. 17.00-19.00
Ejer Bavnehøjvej 4
Guidet vandring fra nyanlagt sø og populær folkeskov med
unikke træfigurer ved Sneptrup Præstegård til Ejer Bavnehøj.
På toppen venter musik og et måltid mad.
Tilmelding nødvendigt på ejerbavnehoj.nemtilmeld.dk/

Kl. 18.00 -20.00
Museum Skanderborg, Jernbanevej 9, 8660 Skanderborg
Kl. 18-19: Der var ingen nåde for den tabende part, når de
kæmpede i jernalderen. Og sejrherren ofrede en takkegave til
krigsguderne. Museumsinspektør Ejvind Hertz holder foredrag om Illerup Ådal med dens tre offerpladser.
Derefter kan man se kunstudstillingen APOKALYPTISKE
TANKER - WHAT REMAINS, som er inspireret af jernalderens Hellige Dal. Gratis adgang.

Skanderborg Bunkerne
Kl. 17.00 -19.00
Kindlersvej 6, 8660 Skanderborg
Kom og oplev den nye lydkulisse, som giver et bud på, hvordan hverdagen var i det tyske Luftwaffes hovedkvarter under
2. Verdenskrig. Du kan også høre hvordan det lød, da engelske
jagerfly samledes over Skanderborg Sø i oktober 1944, før
de fløj videre og bombede Gestapos hovedkvarter på Aarhus
Universitet. Særåbent, gratis adgang.
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Grafikworkshop og kunst på væggene
Kl. 18.00 -22.00
Snitteriet Studio, Eskebæk 10, 8660 Skanderborg
Snitteriet Studio slår dørene op til en aften med “tryk på”.
Snitteriet viser, hvordan man kan trykke grafik ved at bruge
genanvendelig emballage, hvorpå der ridses motiv, klippes og

SKANDERBORG • SK
viderebearbejdes til et grafisk dybtryk. Publikum inviteres til
at deltage, og Snitteriet introducerer og sørger for de nødvendige materialer. Der er mulighed for at trykke med flere
farver, unika tryk med skabeloner og meget mere.

Der er udstilling i hele huset med billedkunstner Lotte Overgaard og Verner Brems (galleribrems) og “åben mikrofon”
til hvem, der må komme forbi og spille et enkelt nummer på
guitar og sang til fælles glæde. Arrangeres af Snitteriet Studio
og Galleribrems

Koncert på Walthers Musikcafé
Kl. 20

Koncert med Molly Malones og uddeling
af priser
Kl. 19.30 -21.00
Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10, 8660 Skanderborg
Minikoncert med Molly Malones i Kulturhusets Nedre Foyer
og uddeling af Skanderborg Kommunes tre priser: Skanderborgprisen ”Sporen”, Årets Leder og Årets Idrætsudøver
Molly Malones består af Jimmy Schou Wistisen, Stig Nørregård og Søren Kristian Vad. Trioen spiller overvejende Irish
Folk blandet op med egne kompositioner. Trioens egne sange
følger langt hen ad vejen den irske sangskrivertradition.
Arrangeres af Kulturhuset Skanderborg, Kulturforsyningen og
Skanderborg Kommune
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Walthers Musikcafé, Adelgade 125, 8660 Skanderborg
KAMIKARSE er en gruppe på 5 personer der aldersmæssigt
har en erfaring som de prøver at udtrykke i tekst og musik.
Teksterne er danske. Der er noter af rock, pop og funk i en
skøn sammenblanding og med en god energi.

GALTEN • LÅSBY

GALTEN • LÅSBY
GALTEN • LÅSBY

Åbent værksted hos Kreativenergi.dk og
kunstnerfællesskabet Stald1
Kl. 16.00- 20.00
Østerskovgård, Østerskovvej 20, 8670 Låsby

Motorik i lange baner og dialogbænk på
Galten Bibliotek

Kig inden for hos malerskolen Kreativenergi.dk og kunstnerfællesskabet Stald1 som holder til på Østerskovgård. Hils på
kunstnerne, tag et kig på både færdige værker og malerier i
proces og sug til dig af den kreative energi. Der er kreabord til
børnene.

Kl. 10.00-21.00
Galten Bibliotek, Torvet 7, 8464 Galten
På Galten bibliotek er motorikbanen kridtet op. Hop ind forbi
og lad de mindste børn få lidt sved på panden. For de voksne
har vi fundet en masse spændende inspiration frem omkring
børn, motorik, sprog og bevægelse
Slå dig også ned på dialogbænken til spændende samtalerHvad kunne være spændende at drøfte med en person, du
endnu ikke kender? Sæt dig ned og slå et nyt spørgsmål op til
bænkens næste besøgende

Arrangementer på Torvet
Kl. 17.00

Kl. 10-17 Motorik i lange baner for de mindste

BIO Huset, Torvet 6, Galten

Kl. 10-21 Tag plads på dialogbænken

Kl. 17
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Musik på scenen

• GALTEN • LÅSBY
Kl. 17.15	Skulpturskattejagt for hele familien. Lodtrækning af
gavekort til BIO Huset blandt deltagerne

kl. 17-18	Leo Rasmussen Automobiler udstiller flotte veteranbiler på Torvet
Kl. 19	Viser vi filmen RUSH – billetpris 75 kr. inkl. et lille
bæger popcorn.

Sjelle og Skørring forsamlingshuse
17.00-21.30

Koncert med Ravdal
- Skandinavisk folkemusik

Skjørring Forsamlingshus, Kirkevej 20, 8464 Galten

Kl. 17.00
Galten Sognegård, Smedeskovvej 2
Ravdal er en moderne folkemusikduo bestående af klaver og
violin. Med en blanding af egne kompositioner og traditionelle
dansemelodier iklædt nye klange og dansende rytmer, giver
gruppen deres bud på at forny traditionen i et rum, hvor der
er plads til leg og improvisation.
Ravdal blev dannet i 2018 i Esbjerg og består af Tobias Dahl,
klaver og Nathasja Vosgerau Hansen, violin.
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Med kulturen i bevægelse arrangerer landsbyerne Sjelle og
Skørring i fællesskab et kulturaftenarrangement, der begynder med en koncert i Skjørring forsamlingshus, så en vandrekoncert, hvor vi bevæger os til Sjelle med en duo der spiller
country, blues, folk og amaricana fra hestevogn - for så at
ende i Sjelle forsamlingshus med spisning og en koncert mere.
17.00 Koncert i Skjørring forsamlingshus
18.00 Vandrekoncert med Bibbi & Jarl
19.00 Spisning i Sjelle forsamlingshus
20.30 Koncert

GALTEN HØRNING
HØRNING
HØRNING

Udstilling på Hørning Bibliotek ved
Mag L. Brammer
Åbent hus i bibliotekets åbningstid
Hørning Bibliotek, 1. sal, Rådhuspladsen 1, 8362 Hørning
“… uden bevægelse, uden forandring, ingen bevægelse, ingen
forandring.” Det er udgangspunktet for fem malerier, som
den passionerede decoupage kunstner Mag L. Brammer udstiller på Hørning Bibliotek.

Motorik i lange baner og dialogbænk på
Hørning Bibliotek

Kend Storring Kirke med sensommer
sange og -salmer

Kl. 10.00-21.00
Hørning Bibliotek, Rådhuspladsen 1, 8362 Hørning

Kl. 19.00-20.00
Storring kirke, Lilleringvej 4, Storring, 8464 Galten
Sognepræst Carsten Marvig deler ud af sin viden om Storring
Kirke og vores dejlige sensommersange og -salmer. Lad dig
bevæge gennem fællessang
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På Hørning bibliotek er motorikbanen kridtet op. Hop ind
forbi og lad de mindste børn få lidt sved på panden. For de
voksne har vi fundet en masse spændende inspiration frem
omkring børn, motorik, sprog og bevægelse

G • HØRNING • HØR
Slå dig også ned på dialogbænken til spændende samtalerHvad kunne være spændende at drøfte med en person, du
endnu ikke kender? Sæt dig ned og slå et nyt spørgsmål op til
bænkens næste besøgende
Kl. 10-17 Motorik i lange baner for de mindste
Kl. 10-21 Tag plads på dialogbænken

Hørning Mølle: Udstilling med bevægelse
tilbage i tiden og rundt i omegnen
Kirkevandring med fortælling og sang på
Hørning kirkegård

kl. 16.00 til kl. 22.00
Hørning Mølle, Højgårdsvej 59
I Hørning Mølle er der en udstilling med bevægelse tilbage i
tiden og rundt i omegnen. I kan se og købe håndgjort papir,
landskabstegninger og naturraderinger fra området omkring
os ved Malene Ringberg, der er autodidakt kunstner. Der vil
være en papirworkshop fra kl. 16.00-19.00, hvor det er muligt
at prøve at lave sit eget håndgjorte papir for et mindre beløb
ved kunstneren Kirsten Carlsen og Malene Ringberg. Naverne
vil åbne deres landsarkiv i bunden af Hørning Mølle og fortælle om deres traditioner og historie i åbningstiden.
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Kl. 17.00
Hørning Kirke, Nørre Alle 6, 8362 Hørning
Hørning kirke inviterer til rundvisning og fortælling på Hørning kirkegård. Graver Jan Nielsen vil fortælle om kirkegården i bevægelse mod en grønnere kirkegård, bl.a. naturhjørne
på kirkegården.
Undervejs og som afslutning synges nogle af efterårets sange
og salmer.

skanderborg.dk/kulturaften

