Unge kulturiværksættere og
historiefortæller får årets kulturpriser
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands to priser for 2010, KulturPrisen og
KulturVækstPrisen, overrækkes den 21. marts 2011.
KulturPrisen 2010 går til Ingrid Hvass, historiefortæller fra Ejsing og projektleder for
Vestjyske fortællespor på Nørre Vosborg. Foreningen Herning Kontrast får
KulturVækstPrisen 2010.
Priserne overrækkes i Vedersø Præstegård mandag den 21. marts 2011 i forbindelse med
Kultursamarbejdets generalforsamling. Priserne blev indstiftet i 2007 af bestyrelsen for
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, der er et samarbejde mellem 55 kultursteder og
seks kommuner – Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande.
KulturPrisen 2010
KulturPrisen gives for en bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det midt- og vestjyske.
Kulturprisen er på 15.000 kr. samt diplom.
- Ingrid Hvass brænder for den mundtlige fortællekultur – som kunstner og projektmager.
Hun skaber unikke fortælleoplevelser, der rummer tradition og fornyelse. I arbejdet med
børn, voksne og hele landsbyer kommer fortællinger op fra gemmerne, og der skabes
både nye fortællinger og nye fortællere. Ingrid Hvass puster nyt liv i den mundtlige
fortælletradition og har styrket fortællemiljøet i Midt- og Vestjylland, siger Johs Poulsen,
formand for Kultursamarbejdet og kulturudvalgsformand i Herning.
KulturVækstPrisen 2010
KulturVækstPrisen gives til kulturiværksættere eller talenter fra det midt- og vestjyske
område. KulturVækstPrisen er på 10.000 kr. og et diplom.
Johs Poulsen fortsætter – Herning Kontrast er en forening af unge, der selvstændigt driver
ungdomshuset i Herning. Ungdomshuset er et sted, hvor der er plads til alle og målet er, at
skabe mere kultur til unge. De unge sætter handling bag ordene og er i tæt samarbejde
med det etablerede kulturliv drivkraften bag en række kulturelle aktiviteter og projekter til
glæde for andre unge.
Læs mere om Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland på www.kultursamarbejdet.dk
Flere oplysninger:
Formand Johs. Poulsen, kulturudvalgsformand, Herning, til 20 10 33 87.
Marianne Jørgensen, Sekretariatet for Kultursamarbejdet, Holstebro Kommune, tlf.
96 11 69 18 eller e-mail: marianne.jorgensen@holstebro.dk
Pressen er velkommen til at deltage ved prisoverrækkelsen den 21. marts 2011 kl.
18.30 i Vedersø Præstegård.

