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Foreningen Hvalsø Kulturnat søger hermed om støtte på 30.000 kr.
til et nyt tiltag på Hvalsø Kulturnat 2018., hvor vi vil sætte fokus på
børn og deres familier. Da Kulturnatten er en aften der samler folk i
alle aldre og sætter udviklingen i gang i Hvalsø Bymidte.
De 30.000 kr. skal bruges til at hyre Cirkus Panik, som tilbyder en
yderst anderledes og spændende cirkusforestilling. Forestillingen
skal selvfølgelig være gratis, så alle har mulighed for at deltage. Vi
ved, at når vi tilbyder en attraktiv børneaktivitet, så trækker det
rigtig mange folk på gaden. Vi påtænker, at Kulturnatten i 2018 skal
indledes kl. 17 med cirkusforestilling på Kropladsen. Efter
forestillingen vil teltet danne ramme for de øvrige aktiviteter på
kropladsen.
Når vi ønsker at sætte fokus på børn og deres familier, så er det
fordi byen vokser med mange nye tilflyttere, som har stor interesse
i at skabe nye fællesskaber.
Hvalsø Kulturnat er en begivenhed, som har fundet sted i en række
år, og ligger den 1. fredag i september. Hovedgaden lukkes for
trafik, og der opstilles scener, kulturtelte m.m.
Kulturnatten har et alsidigt program for alle aldersgrupper
sammensat af musik, litteratur, drama, idræt, spejder- og
naturaktiviteter, kulturarv m.v. Aftenen kunne ikke gennemføres
uden medvirken af ca. 120 frivillige.
På Kropladsen sættes i samarbejde med de lokale handlende
prikken over i'et med et musikalsk hovednavn - et navn, der
appellerer til et bredt publikum.

Hvalsø Kulturnat 2018
hvalsoekulturnat.dk

Hvad bidrager Hvalsø Kulturnat med?
Hvalsø Kulturnat bliver omtalt som et kulturelt fyrtårn – og det er vi
meget stolte af. Kulturnatten er med til at skabe glæde,
tilhørsforhold og tilfredshed for dem der bor i Hvalsø og omegn.
Kulturnatten skabes for, med og af mennesker, der kan lide
oplevelser, som er med til at styrke sammenholdet i
lokalsamfundet. På kulturnatten møder mennesker hinanden i
kendte og måske også i helt nye sammenhænge.
Kulturnatten er et godt eksempel på lokalt engagement, frivillighed
og sammenhold helt ud over det sædvanlige!
Kulturnat for alle
Kulturnatten har et ønske om, at henvende sig til alle aldersgrupper
i kommunen. K-natten er vokset støt igennem de sidste år – både i
antallet af aktive bidragere i antallet af besøgende – og ikke mindst
i bredden. De sidste par år har antallet af besøgende været mindst
2.000.
Ved Kulturnatten oplever vi, at mange af dem der har boder eller
andre aktiviteter, har været aktive i flere år fx bogbytte biksen,
sminkeboden, børneloppemarked, badminton, tennisklubben,
spejderne, Hjerteforeningen, Ungdomsskolen, Musikskolen,
Kræftens Bekæmpelse, lokale musikere, lokale kunsthåndværkere
og mange flere.
Vi er også så privilegerede, at de mange ældre, der benytter
”Østergadecenteret”, også er en del af Kulturnatten. Man kan
møde seniorklubben, Humørklubben, Motionisterne, Kreativ
Forening, Mærk Livet, Pensionist Foreningen, Hvalsø Bridgeklub,
Nutidens Kvinder, Ældre Sagen, Syklubben, Slægtsforskning og EDB
netcaféen og flere andre.
De frivillige bag kulturnatten
Foreningen for Hvalsø Kulturnat står for arrangementet. Vi laver
den overordnede planlægning af aktiviteterne – dvs. beslutter hvor
og hvor mange scener, der skal stilles op, hvor Kulturalléen skal
være og indhenter tilladelser fra kommune, politi, brandmyndighed
m.v.
Vi ønsker at motivere kunstnere, foreninger, handlende og andre,
der kunne have lyst til at bidrage, ved at skabe nogle attraktive
rammer for deltagerne.
Hvordan finansieres Hvalsø Kulturnatten?
Indtil nu har Kulturnatten været finansieret af tilskud fra Lejre
kommune, Lejre Erhverv, sponsorstøtte, egen indtægt fra ølbod og
medlemskontingent.

