
FREDAG DEN 15.
NOVEMBER

KL.17-21

OPLEV
KULTUREN

Herning Billedskole · Huset No7 · Den Jyske Sangskole
Herning Musikskole · Herning Bibliotekerne



Velkommen
Vores sanser skærpes i mørket. Arrangørerne glæder sig derfor til at give 

deltagerne en masse nye indtryk og oplevelser ved    
Kultur i Mørket fredag d. 15. november.

Vi skyder perlerækken af aktiviteter i gang med lanterneoptog fra 
Biblioteket i Herning kl. 16.45. 

Kl. 17.00 er der åbningstale i Kulturgården. 

Det er GRATIS at deltage i alle arrangementer.

Kulturgårdens årlige kulturaften skydes 
i gang med et festligt lygteoptog fra 
Biblioteket i Herning til Kulturgården, som 
aftenen igennem byder på et væld af 
aktiviteter.
Optoget afgår fra biblioteket 16.45. Inden da 

har du mulighed for at lave og dekorere din 
egen lygte på bibliotekets lygteværksted, så 
du er klar til at gå med.

Bare mød op og vær med. Alle børn er 
velkomne!

Børn og voksne udstiller deres værker 
fra første del af sæsonen. Der er malerier, 
tegninger, tryk, skulpturer og installationer 
i Billedskolens lokaler og i ”Lille sal”. Se 
på andres værker - og forsøg dig med 
dit eget. I alle vores værksteder får du 
spændende udfordringer, sjove opgaver, 
hjælp, vejledning og en masse gode ideer. 
Vi glæder os til at se både børn, unge og 
voksne til en hyggelig aften. 

Læs mere på facebook: Herning Billedskole

Vi åbner dørene, så alle får mulighed for 
at opleve udpluk fra de unge sangeres 
repertoire – helt fra de mindste sangere i 
Børnekoret til de unge sangere, der går på 
det konservatorieforberedende Musikalsk 
Grundkursus i Sang. Kom og oplev vores 
verden af sang!

Kl. 16.45-17.00: Lanterneoptog fra 
Biblioteket til Kulturgården med MidtVest 
Børnekor
Kl. 17.00-18.00: i Herning Kirke: 
Værkstedskoncert med unge sangere
Kl. 18.30-19.30: på Den Jyske Sangskole: 
Koncert med de unge MGK-sangere

Lygteværksted
Lav din egen lygte og gå med i optoget til Kulturgården

Biblioteket i Herning / Kl. 15:30 - 16:30

Herning Billedskole
Kl. 17.00-21.00

Den Jyske Sangskole
Kl. 16.45 – 19.30



Se et udsnit af de mange aktiviteter, der 
finder sted i årets løb i Huset No 7:

Byttemarked Herning holder åbent fra
kl. 17-18.45 i den store sal, derefter kan du 
møde Kom og Dans Herning, som står klar 
kl. 19 til at svinge dig rundt i en frisk jive. 

Er du kreativ inden for foto og film, kan 
du høre Herning Fotoklub og Herning 
Filmværksted fortælle om deres aktiviteter 
- måske bliver der mulighed for at lege lidt 
med selv. 

Er du én af dem, der overvejer, om du skal 
have støvet pladespilleren af og finde den 
gamle vinyl-samling frem, så kig forbi Vinyl 
Nørdernes værksted. 

Herning Møntsamler Forening afholder 
møntvurdering, og Herning Astronomi 
Forening står klar på reposet for at fortælle 
om stjerner og vores store univers. I 
bevægelsesrummet kan du prøve Tai Chi 
med demo hver hele time. 

Huset No 7 rummer også kreative 
værksteder, bl.a. keramik-, glas-, tekstil- og 
malerværksted. Frivillige står klar til at 
vise dig til rette. I kælderen kan du stikke 
hovedet indenfor hos Headspace, et tilbud 
til sårbare unge. 

Adgang til fri leg i legerummet.  
Caféen er åben for køb af mad og drikke.

No 7 åbner dørene i samarbejde med Husets brugere
Huset No 7 / Kl. 17-21

Når efterårsmørket omfavner Kulturgården, 
bryder musikken løs på Herning Musikskole. 
Her kan du høre en bred vifte af alt det, som 
eleverne på musikskolen kan. Du kan bl.a. 
opleve:
• Trommeministeriet, som er en hel gruppe  
 KUN bestående af trommeslagere

• Vores dygtige sangere fra det rytmiske  
 kor RumKlang
• Et guitarorkester, dygtige solister og vores  
 bands fra Talentlinjen. 

Det bliver en ren musikfest, og vi glæder os 
til at se jer kl. 17.30-20.30!

”Scene 7 Comedy” – Kl. 17.30-19.00 
Så er vi igen klar med endnu en open mic-
aften for stand-up.
Vi præsenterer en flok komikere, der vil gøre 
deres for at skabe noget fed comedy, og alle 
er velkomne.

”Koncert i mørket” – fra kl. 21.00 (blandt 
andet med bandet MØRK)
Live-koncert med up-com bands.

Baren vil være åben, så man kan købe sig 
nogle forfriskninger.

HERNING MUSIKSKOLE
Musikskolens foyer og sal / Kl. 17.30 – 21.00 (dørene åbnes kl. 17.00) 

Scene 7




