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MEST LÆSTE
Politiets mistanke: Indbrud i villa før brand
Se droneoptagelsen: Sådan ser flyvestationen
ud fra luften
Færre indbrud i villaer og lejligheder - nu går det
i stedet ud over bilejerne
19-årig snuppet for spritkørsel
K inviterer: Bliv klogere på den kommende
folkeafstemning
Nikolai er først med det nye
Skoven falmer - og det er så smukt
Hjemsøgt svømmehal inviterer til halloween-fest

Anne Cathrine Wolsgard Iversen, kunstnerisk leder i Skovhuset er blandt de seks nominerede til
årets kulturpris i Furesø Kommune. Arkivfoto: Stig Tolderlund.

Se hvem der kan vinde Kulturprisen 2015
Der er seks nominerede til kulturprisen, som overrækkes den 22. oktober
AF HELENE STOLLE
Årets kulturpris bliver år efter år givet til en person i Furesø, der
har sat et solidt aftryk på kommunens kulturelle og kreative liv. I
år uddeles prisen ved en festlighed i Galaksen torsdag den 22.
oktober, og der er seks nominerede til kulturprisen, hvor der
også medfølger 10.000 kroner.
I år er de nominerede Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, der er
kunstnerisk leder i Skovhuset, Charlotte Søllner Hernø, som er
formand for Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening - det
er i øvrigt anden gang, at hun bliver nomineret til kulturprisen,
Hans Christian Christoffersen fra Furesø Træ- og Metallaug
samt Tom Høst, som er formand for Kulturelt Samråd og
medlem af Folkeoplysningsudvalget.
Derudover er både Ungerådet samt Teatergruppen Syvstjernen
også blandt de nominerede til kulturprisen.
Selv prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 22. oktober
klokken 17 i Galaksen, hvor alle interesserede er velkomne.

Tidligere vinder af Årets
Kulturpris i Furesø
Peter Nørager-Nielsen,
chefinstruktør for
Teatergruppen
Syvstjernen, (2007)
Bodil Thomsen og Bernt
Christensen, korledere
for flere kor i Furesø
Kommune (2008)
Gadekærsgruppen under
Værløseegnens
Historiske Forening
(2009)
Musikteatret
Undergrunden samt
Børge Egelund
Jørgensen bl.a.
Debatforum under
Hareskov
Medborgerforening
(2010)
Drengene bag Furesø
Skaterklub (2011)

SENESTE NYT
Spil Dansk: Morten Kargaard Septet gæster
Furesø
Nikolai er først med det nye
Er dine gamle bøger noget værd?
Nationalmuseets direktør fortæller om
oldtidsfund
Du kan komme på venteliste til populær koncert
Politiets mistanke: Indbrud i villa før brand
Festlig operette i Galaksen
K inviterer: Bliv klogere på den kommende
folkeafstemning
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