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udtryk på en
ny måde

UDTRYK 2007
ØSTER HORNUM

FREDAG 27. til SØNDAG 29. april

Fri entré til samtlige arrangementer med 
undtagelse af koncerten i forsamlingshuset fredag

www.udtryk.katbakken.dk

Kultur…
Kultur er mange ting.

Kultur er den måde vi lever på.

Kultur er den måde vi klæder os på,

den måde vi bor på,

det vi spiser,

hvem vi omgås,

den måde vi taler til hinanden på,

– og meget, meget mere.

Men kultur er det også, når vi slår gækken løs og 

gør noget “unyttigt”, som når vi spiller på guitar 

 eller synger – eller lytter til, at andre gør det.

Kultur er det også, når vi går på museer og 

kunstudstillinger, – eller selv griber en blyant eller 

pensel for at sætte den til papir og skaber noget 

som er vort eget udtryk. Kultur er levet liv.
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Fredag den 27. april
20 Kristian Lilholt
	 Sted:	Forsamlingshuset	–	Arr.:	Øster	Hornum	Borgerforening

22 Bevægelse, lys og lyd i Natten
	 Sted:	Friluftscenter	Katbakken	–	Arr.:	ØHI	gymnastik	og	Støvring	Højskole

23 Jagthornisterne
	 Sted:	Ved	Teenagehytten

Lørdag den 28. april
9-16 Pileflet
	 Sted:	Arbejdende	værksteder	på	Katbakken	–	Arr.:	Husflidsskolen	

10-12 Workshops om rollespil
13-14 Rollespil og opvisning
	 Sted:	Ved	Natur-miljø	hytten

13-17 Udstillingen ”Sølvpil”
	 Sted:	FDF-huset	–	Arr.:	Husflidsskolen

15 Guidet tur til Frendrup Hede / Frendrup Nihøje
	 Mødested:	P-pladsen	på	Nihøje	
	 Arr:	Ø.H.	Borgerforening	og	Naturfredningsforeningen	i	Rebild

19-22  Musikcafeen: Optræden ved musikelever fra Støvring Højskole 
og musikelever fra Himmerlandske gymnasier

	 Sted:	Ved	Natur-miljø	hytten

22 Kirkevandring/fakkeloptog til Kirken 
	 Mødested:	Ved	Natur-miljø	hytten	–	Arr.:	Øster	Hornum	Kirke

Søndag den 29. april
10-15 Udstillingen ”Sølvpil”
	 Sted:	FDF-huset	–	Arr.:	Husflidsskolen

13 Natur- og kulturhistorie i Rebild kommune (Film og foto)
	 Sted:	I	Natur-miljø	hytten

15 Indvielsen af Natur-miljø hytten

15 Musikcafeen: Optræden ved Trio Tranten
	 Sted:	Ved	Natur-miljø	hytten

10-15 Pileflet med fernisering kl. 15-16
	 Sted:	Katbakken	–	Arr.:	Husflidsskolen

Rollespil på Katbakken
Rollespilsklubben Akastin fra Re
bild står for det mere handlings
mættede indslag om lørdagen. En 
halv snes rollespilsdyrkere laver en 
workshop, hvor der vil blive frem
stillet sværd og kofter og indøvet 
kampscener. Tilsammen udgør det
te handlingen i et opdigtet rollespil 
om Katbakken, som bliver opført 
for pårørende og andre interesse
rede.
(Se tilmelding på hjemmesiden.)

Levende pil i haven
Legepladsen på Katbakken læg
ger jord til et arbejdende værksted, 
hvor du kan se, hvordan man kan 
udsmykke med levende pil. Kurset 
løber både lørdag og søndag, hvor 
der vil være mulighed for interesse
rede at kigge forbi og følge proces
sen. Husflidsskolen står for kursets  
afvikling. 
(Se tilmelding på hjemmesiden.)

Udstillingen ”Sølvpil”
I FDFhuset ved siden af Katbak
ken udstilles sølvsmykker og pile
flet fra to af Husflidsskolens hold. 
Kombinationen af den rustikke pi
leflet og det blanke sølv med perler 
og legeringer giver et utraditionelt 
udtryk, som giver beskueren en 
anderledes form for synsindtryk.

Invitation til 
UDTRYK

Det er med stor glæde, at vi igen 
kan byde velkommen til et stort 
kulturelt arrangement i Øster Hor
num. De fleste aktiviteter er henlagt 
til Friluftscenter Katbakkens uden
dørs arealer, men FDFhuset er 
også rammen om en smykkeudstil
ling, Lilholtkoncert i Forsamlings
huset og en guidet tur på Nihøje.

Naturmiljø hytten på Katbakken 
bliver indviet i forbindelse med Ud
tryk 2007 og er centrum for flere 
aktiviteter som workshops, mu
sikudfoldelser, film og foto.

Hele arrangementet er gratis (med 
undtagelse af koncerten fredag.) 
Så inviter familie og venner til nogle 
fornøjelige dage i Øster Hornum.

2007

http://www.udtryk.katbakken.dk/sider/tilmeldinger.html
http://www.udtryk.katbakken.dk/sider/tilmeldinger.html

	Forside og bagside
	side 2 og 3
	Rollespil på Katbakken
	Levende pil i haven
	Udstillingen ”Sølvpil”
	Fredag den 27. april
	Lørdag den 28. april
	Søndag den 29. april


