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Irene Hansen.
Egnsteatret var et samarbejde mellem Taastrup Kulturcenter, lokale musikere
og sangere.
Hun stod også i spidsen
for en H.C. Andersen-forestilling med musik og højtlæsning. Manuskriptet stod
Irene for og det foregik i
samarbejde med musikskolen og Harmoniorkestret
Conductor.
Inden Irene flyttede til Taastrup, var hun sekretær
for den landsdækkende forening Danske Folkekor, som
stod for nogle meget store
korarrangementer, blandt
andet en korkoncert i Tivoli
med 850 sangere.

Sundt at synge i kor
At korsang fylder så meget
i Irene Hansens liv, skyldes
de store oplevelser det giver
både musikalsk og socialt.
- Og så er det sundt for
hjernen at synge i kor. Der
dannes endorfiner i kroppen, når man synger, forklarer Irene. Hun har også
erfaring for, at korsangere,
er nogle behagelige mennesker at være i selskab med.
- Korfolk er som regel både
nemme og søde og folk hjælper hinanden og gør en indsats, siger hun og fortæller,
at medlemmerne af Facett
har det fantastisk godt sammen og at det er meget hyggeligt, når koret tager på
weekend sammen en gang
om året.
Den lille sanggruppe Line-Up, som Irene også er
med i, har hun dannet sammen med Elsebeth Gjesing
Hansen og Camilla Breinstrup Nazareth, som tidligere har sunget i Facett.
- Vi havde lyst til at synge
noget jazz og swing sammen og så fik vi mulighed
for at optræde med det.
Vi har sunget til et par
Kul’Tour-arrangementer
og til ferniseringer, private
fester m.m. og er så heldige
at have en meget dygtig pianist, Helle Juul Sørensen

med, fortæller Irene.

Udfordret Kul’Tour
At Irene Hansen får årets
kulturpris skyldes ikke
mindst hendes store arbejde
med Kul’Tour.
»Foreningen fortjener en
ekstra opmærksomhed, da
den trods udfordring økonomisk stadig forsøger at skabe en kulturuge med kultur
til alle aldre og i alle genrer,« står der i indstillingen.
Og udfordringer lægger
Irene Hansen ikke skjul
på, at der har været for
Kul’Touren.
- De senere år har vi fået
færre penge og det er blevet
sværere at finde virksomheder, der vil være sponsorer.
Vi har også kæmpet med et
underskud, vi havde for nogle år siden, som nu heldigvis
er ude af verden og i de sidste
to år har vi budgetteret lavere for ikke at komme ud i
problemer igen,
siger hun. Nogle ville måske have opgivet ævred, for
alt arbejde med Kul’Tour
er helt frivilligt og ulønnet.
Men ikke Irene Hansen og
de andre medlemmer. De
kæmper videre.
- Det er vigtigt, at man i en
by har noget at samles om,
for kultur åbner vores øjne
for en ny verden. Jeg synes
også det er sjovt at være med
i arbejdet og have indflydelse på, hvad der skal på programmet, siger Irene Hansen.
I
øjeblikket
er
Kul’Tour-gruppen i gang
med at planlægge sommerens kulturuge, men ingen
navne er endnu på plads.
Udover Irene Hansen består Kul’Tour-gruppen af
Ninette Bergendorff, Sven
Arne Pedersen, Helle Juul
Sørensen, Tine Duch, Elin
Rigelsen, Mariann Friberg
og Lars Spatzek.
På Facetts vegne er Irene
Hansen ved at have julens
program klar og koret skal
blandt andet synge julekoncert i Høje Taastrup Kirke.

Irene fortæller, at koret
er åbent for nye sangere,
som dog skal til en optagelsesprøve for at blive optaget. Som altid er mænd en
mangelvare i korverdenen
og hvis nogle velsyngende
herrer skulle have lyst til
at bruge deres stemme, er
de meget velkomne i Facett.
Irene Hansen er et god eksempel på, hvor spændende
oplevelser livet som korsanger kan give.
Kulturprisen overrækkes
på torsdag den 5. november
kl. 18-19 i Taastrup Kulturcenter.

FAKTA
Kulturelt Samråd
uddeler hvert år en
kulturpris, som har til
formål at støtte kunst
og kultur i og med
tilknytning til Høje-Taastrup Kommune.
KulturprisPrisen kan
ikke søges.
Prisbeløbet andrager
15.000 kr., der kan
uddeles til enkeltpersoner, grupper
eller institutioner
inden for de kulturelle
genrer, der er omtalt
i Høje-Taastrup Kommunes kulturpolitik,
f.eks. musik, sang,
dans, litteratur, teater,
film, kunst og museer.
Hvert år nedsættes et
kulturprisudvalg under Kulturelt Samråd,
som har til opgave at
indstille kulturprisen
til godkendelse i Kulturelt Samråd.

De besøgende var blandt andet en tur ud til solvarmeanlægget ved Fløng, som med sine 3000 kvadratmeter paneler producerer 1,3 megawatttimer om året.
Foto: Kenn Thomsen

Syn på klimaet
KLIMA: Klimafolk
fik syn på sagen
under kommunal
klimakonference.

Af Petter Becker-Jostes
HØJETAASTRUP/FLØNG: Det
var blandt andet solvarmeanlægget uden for Fløng,
der dannede rammen om
Høje-Taastrups klimakonference. Her var virksomheder og 15 kommuner samlet
for at se på de klimaløsninger, Høje-Taastrup Kommune de senere år har arbejdet
med. Med på konferencen

Foto: Tine Duch

Lang vej igen
En af deltagerne var bygherrerådgiver Christian Eugen
Bertelsen Zoffmann fra Fredericia Kommune, der var
glad for at få syn på de konkrete løsninger.
- Jeg er blevet meget klogere. Jeg troede, vi var kom-

met meget længere inden for
energioptimering, men der
er lang vej igen i forhold til
Høje-Taastrup Kommune,
siger Christian Eugen Bertelsen Zoffmann.
Nu skal han hjem til sin
egen kommune, hvor han
håber på at fremlægge det
sete.
- Nu skal vi finde ud af,
hvad det er, vi skal hjemme
hos os, siger Christian Eugen Bertelsen Zoffmann.

Kræmmermarked i
Hedehusene
KRÆMMERMARKED:
I morgen er der
kræmmermarked i
Hedehusene med 45
kræmmere.

Her mødes Irene Hansens to verdener: Koret Facett giver koncert under Kul’Tour i år.

var også udenlandske gæster og oplægsholdere, som
løb af stablen torsdag og fredag.
Dagene bød blandt andet
på besøg hos Teknologisk
Institut og Rockwool, hvor
der blev sat fokus på energirenovering, grøn omstilling
og strategisk energiplanlægning.

HEDEHUSENE: Sanne Falsing og Sine Nordbo bor begge i Hedehusene.
- Vi har flere gange talt om,
at Hedehusenes handelsliv
ligesom er ved, at dø lidt ud.
Der er flere butikslokaler
tomme, siger Sine og fortsætter:
- Vi er ikke selv der, hvor
vi mener, at vi skal åbne en
butik, men har flere gange
bemærket, for eksempel til
høstfesten, at der er godt
gang i kræmmerlivet. Derfor fik vi ideen om at holde

et kræmmermarked i Hedehushallen.

Var lidt nervøse
De initiativrige kvinder har
været noget nervøse for, om
der ville være interesse for et
kræmmermarked, men allerede i begyndelsen af oktober
måned kunne de melde alle
stande for udsolgt. Det betyder, at der vil være 45 kræmmere med både nye og gamle
ting og sager til salg. Der vil
både være mulighed for at
købe lækre cremer, sportstøj, secondhand tøj og andre
skatte fra folks personlige
gemmer.
Ellers er det diverse brugte nips, køkken ting, brugskunst, legetøj, hjemmelavet
strik/hækling, nye smykker og nye dyre ting, siger

Sanne Falsing og fortsætter:
- Vi vil starte de her kræmmermarkeder og vi vil også
starte markeder op, hvor
forretninger og selvstændige kan promovere sine
ydelser og produkter, så vi
får mere gang i for eksempel
forretningslivet.
Cafeen i Hedehushallen
holder åbent, så det vil også
være muligt at få en forfriskning, hvis man har behov for det.
Kræmmermarkedet finder
sted søndag den 1. november
fra klokken 10.00 til 15.00.
Indgangen er kr. 20 for
voksne og det er gratis for
børn.

jose

