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Der bliver nok også sladret lidt,
»
»
og så går man jo ikke rundt i nattøj
derhjemme hele dagen.
MINNA PEDERSEN, bruger

Soltorvet får støtte fra
nordjysk kulturaftale
SOLSTREJF: Kulturkanten bevilger 350.000 kr. til torveprojekt i Lendum
Come Sunday spiller jazz i Astrup Kirke torsdag aften. Koncerten
er en del af Vendsyssel Festival.
PR-foto: Søren Wesseltoft

Af Poul Christoffersen
poul.christoffersen@nordjyske.dk

Arbejdsgruppen
bag Soltorvet i Lendum får
støtte på 350.000 kroner til
en delvis finansiering af projektet.
Pengene kommer fra den
nordjyske kulturaftale Kulturkanten, hvor den politiske styregruppe torsdag bevilgede midler til i alt tre
projekter, som vil bruge
kunst og kultur til at nytænke offentlige rum.
- De her tre projekter er nytænkende og innovative. Byrummet bliver levende og
sprudlende, og gør byen fedt
at bo i. Jeg glæder mig til at
se projekterne blive til virkelighed. Her udfordres kunst
og kultur, og vores måde at
skabe byrum, udtaler formand for Kulturkantens politiske styregruppe, rådmand Mads Duedahl, Aalborg.
Begrundelsen for at Soltorvet får tildelt det maksimale beløb styregruppen
kan bevilge til et projekt, er
også det utraditionelle samarbejde.
Med i arbejdsgruppen er
billedhuggeren Claus Ørntoft, og han står også bag ud-

Vellyd i kirken

LENDUM:

Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

ASTRUP: Hvis man vil høre

Grafisk illustration af Soltorvet i Lendum af Claus Ørntoft
formningen af soltorvet og
med inspiration fra fortiden.
For 30 år siden blev der i
Rom udgravet en plads, hvor
der i sin tid havde stået en
obelisk, der kunne vise timerne på dagen, og som på
en akse nord/syd havde
hugget en kalender ind i et
marmorbånd, således at solhøjden hver dag kl. 12 i klart
vejr ville vise, hvilken dag på

året, det var.
På samme måde vil arbejdsgruppen i Lendum skabe et rum midt i byen, hvor
man kan trække en linje
nord/syd og lave et torv med
et solur som et samlende
princip.
Soltorvet skal give Lendum en anden og langsommere puls, og give byen et
hjerte, hvor folk kan mødes
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Vi har i generationer rådgivet private og samtidigt været
samarbejdspartnere og rådgivere for erhvervslivet
og offentlige myndigheder.
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Vi lægger vægt på stabilitet og alsidighed på et højt
fagligt og etisk niveau, baseret på direkte kontakt
mellem klient og advokat.

til daglig, og et sted, hvor
folk på forbifart gearer ned.
Lige nu gearer trafikanter
på gennemfartsvejen Skærum/Tårsvej ned af en hel
anden grund. Den nærmeste
nabo til det kommende torv
er ved at blive at blive lagt i
murbrokker, og den tidligere sparekassebygning bliver
kørt væk sten for sten.

topjazz med Hammondorgel, tenorsax og trommer,
så byder Astrup Kirke torsdag 3.juli klokken 19.30 på
koncert med trioen Come
Sunday.
”Come Sunday” spiller
musik af Duke Ellington,
Billy Strayhorn samt egne
kompositioner.
Koncerten er en del af
Vendsyssel Festival og denne orgeljazzkoncert er tilpasset kirkers specielle
akustik.
Come Sundays besætning består af dansk orgeljazz’s ”grand old man”,
Kjeld Lauritsen på Hammond B3-orgel, Jan Harbeck på tenorsaxofon
(Hans cd In the Still of the
Night fik i 2009 magasinet
Jazz Specials pris for årets
danske jazz CD) samt
trommeslager Espen Laub
von Lillienskjold, som har
spillet med blandt andre

Vi holder
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i uge
28, 31 og 32
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Klüvers Big Band. Sidstnævnte gæstede for nylig
Vendsyssel Teater som
trommeslager i Nikolaj
Bentzons trio, som gav
koncert med sangerinden
Signe Juhl.
Anmelderne er glade for
Come Sunday. Én skrev
blandt andet, at trioen ”…
udover at færdes hjemmevant i traditionen (...) også
formår at forny den (...)
Jan Harbeck er det perfekte valg på tenoren, Espen
Laub arbejder delikat med
trommernes lyd og Kjeld
Lauritsen formår at afdække et overraskende væld af
nuancer på sit B3 – ikke
mindst ved de svagere styrke-grader. Musikken fremstår intim, men inkluderende, ikke indadvendt.”
Billetter kan købes på
forhånd på Vendsysselbilletten.dk og på turistbureauer eller ved indgangen
fra 45 minutter før koncerten. Astrup Menighedsråd
er arrangør.
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