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Kulturåret i Norddjurs åbner med folkefest
	
  
Den 28. januar skydes kulturåret i Norddjurs Kommune i gang med en kæmpe
folkefest på Torvet i Grenaa.
Det er Norddjurs Kommune og Museum Østjylland, der danner rammerne for
festen på torvet i Grenaa. Festen markerer, at der er taget hul på 2017 – et år,
der byder på masser af kultur og gastronomi ikke kun i Aarhus, men også i
Norddjurs. Det er de aktører, som har projekter i forbindelse med Europæisk
Kulturhovedstad 2017 og Europæisk Gastronomiregion, der fylder rammerne ud
på Torvet i Grenaa. De vil give smagsprøver på de oplevelser og events, der er på
programmet i Norddjurs i løbet af 2017.
- Festen kommer til at sprudle af skabertrang, madglæde og nytænkning. Alle de
aktører, som har knoklet for at få arrangementer klar til 2017, glæder sig til at
vise borgere og turister i Norddjurs Kommune, hvad de har i vente, siger
borgmester Jan Petersen.

Hele kommunen inviteres til fest
Selvom festen foregår i Grenaa, understreger Jan Petersen, at det er borgere i
hele Norddjurs Kommune, der er inviteret.
- Aktørerne kommer fra hele Norddjurs, og det håber vi naturligvis også, at
gæsterne vil gøre. Vi synes, at borgerne har fortjent et brag af en fest, hvor
vores dygtige lokale aktører kan få lov til at vise, hvad de kan, siger Jan
Petersen.
På festdagen bliver der opstillet et stort telt på torvet i Grenaa foran kirken. Her
kan publikum opleve arbejdende kunstnere, gastronomi, musik og historiske
events.
Festen åbnes officielt kl. 12 med taler og opsendelsen af balloner med børns
ønsker for 2017. Kl.16.00 vil der være et stort lanterneoptog rundt i Grenaa og
dagen afsluttes med en cirkusforestilling, hvor man vil kunne opleve
tempojonglering med ild.
Billedtekst: 2017-aktører fra hele Norddjurs åbner kulturåret 2017 med en stor
åbningsfest i Grenaa 28.januar 2017. Cirkus Aroma jonglerer med ild. Foto:
RSfoto.
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Fakta
Åbningsfesten holdes den lørdag den 28. januar kl. 12-16 på torvet i Grenaa.
Der afsluttes med et lanterneoptog rundt i Grenaas gader kl. 16.
På dagen er der gratis adgang til Museum Østjyllands helt nye udstilling Havet,
Kalken, Jorden og Købstaden.
Se programmet på www.rethink2017.norddjurs.dk

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Hanne Lykke, projektleder
Miljø- og kulturforvaltningen
Norddjurs Kommune
hal@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 81
Mobil 23 66 02 73
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