Kulturmødet på Mors
Fredag den 26. august 2022
Skal vi følges ad til Kulturmødet på Mors?
Kulturmødet på Mors finder i år sted fra torsdag den 25. til lørdag den 27. august
- https://kulturmodet.dk/.
Vi arbejder i bestyrelsen med planer om en samlet tur til Mors – måske i bus – måske i egen bil - afhængig
af antal tilmeldte. Men generelt vil vi sørge for morgenkaffe et sted på vejen.
Herefter vil der være frit slag for deltagelse i de ting, som I hver især har lyst til at deltage i.
Stort set alle arrangementer (på nær vinsmagning m.v.) er gratis. Så man møder op til de arrangementer,
man har lyst til at deltage i, og for alle arrangementer gælder ”Først til mølle” princippet. Ud over debatter, foredrag m.v. er der i Nykøbing mange forskellige stande med udstillinger og underholdning.
Alt i alt er der så mange forskellige muligheder inden for kultur, at vi ikke kan nævne alle, men der vil
være mulighed for overvære f.eks.:
Morgensang (bl.a. med Højskoleforeningen Nykøbing Mors) .
fællessang . teater . foredrag . møde med forfattere . kunst .
væv os ind i fremtiden . gammeldags legetøj . kunst og undervisning . arkitektur . bæredygtighed . frivillighed . samtalesalon . den næste generation . fremtidens digitale teater .
tænkepause om bier . paneldebatter . litteratursamtaler . 100
danmarkshistorier . fredagsbar . Ukraine uden krigen .
drømme . vækst . radioudsendelser . danskere med ulve . kirkens rummelighed . syv myter om demokrati . næste generation . sociale medier . broderiworkshop . Leif Davidsen . fyraftenssang . kirkebussen . smagen af Thy . musik . stand-up .
Brønderslev Forfatterskole . ølsmagning . kirkekoncert og
mange, mange kendte og dygtige kulturpersoner og interessante temaer.

Se hele programmet her: https://program.kulturmodet.dk/events.
Afgang Brønderslev: kl. 08.00 – Hjemkomst Brønderslev: kl. 21.00.
Pris:

kr. 50,- til morgenkaffe m.v. – ved egen kørsel.
kr. 200,- for bus og morgenkaffe (hvis tilstrækkeligt antal tilmeldte til bus – hvis ikke, får I
selvfølgelig pengene tilbage)

Tilmelding: Senest 1. august 2022 – gerne før

