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Kultuprisengik
tillmnstogjazz
REDERllGSUND:     Frederiks-
und Kultupris blev i år ud-
lelt for fierde gang, og denne
;ang var der to modtagere -
brinanden  for  en  af  byens
;amle  foreninger - den næs-
en  100  årige  Frederikssund
(unstforening - Lis Nielsen og
orenafbyensyngre_forening-
T  -  Seaside  ]azzklub  -  Finn
horsen.
Kulturprisen  blev   ovenakt

red et hyggeligt arrangement
Langes  Magasin torsdag af-

en, og det var to glade pris-
nodtagere,  der  takkede  for
iæderen.
Priseme   blev   overrakt   af

>orgmester Knud 8. Christof-
€rsen  og  bagefter  talte  for-
nanden  for  kulturudvalget,
;rethe  Olsen  til  de  to  pris-
nodtagere.
- I kulturudvalget er vi utro-

igt glade for, at der foregår så
nangeinspirerende-ogfrem-
•agende   kulturelle   arrange-

nenter her hos os. 0g vi glæ-
ler os over, at der er mennes-
(er,  som  ffivilligt  trækker et
cæmpelæs,foratgiveosandre
lotte  kulturene  oplevelser.  -
a, der findes mennesker, som
)are ikke kan holde op med at
mgagere sig i alt muligt, for
leterbaresåspændende"lige
Lt kigge" rundt om det næste
ijøme. Det kunne jo være, at
ler lige var noget man skulle
mnneblandesigi,sagdeGret-
le Olsen.
Tfl Lis Nielsen sagdee Grethe

)lsen bl.a.: -]eg ved, at du lige
iuerifærdmedatfindealden
mnst,somstårrundtomlring

må være endnu et kæmpe ar-
bejdel

Er der ikke også noget om, at
du  er  ved  at  planlægge  en
skulpturudstilling     omkring
Elværket  til  næste  sommer  i
an]edning  af  Kunstforening-
ens 60 års jubilæum?

-KæreLis,_duharihændigLh±
draget til, at der meget ofte er
kunstudstillingerafhøjkarati
voreudstillingslokaler,ogme-
get ofte her i lmges Magasin.
Du `ril sikkert også sige, at du
har en hel bestyrelse bag dig -
eller  med  dig,  en  bestyrelse,
som også arbejder. Det er jeg
sikkerpåatduhar,meniaften
er det nu altså dig, som er ud-
valgt til at modtage Kulturpri-
sen - bakket op af bestyrelsen,
forklarede Grethe Olsen.

Kære  Finn  Amorsen:  Du  er
blevet  fremhævet  af  mange
borgere.  Ikke  som  €n  der  i
utroligtmangeårhararbejdet
i foreiiingen, men som en per-
son,  der  kom  fia  en  anden
byfl{ommune  og  meget  hur-
tigtsattelivikludeneindenfor
jazzmusikken.   Du   blev   for-
mandforFrederikssunds]azz-
klub, nærmere bestemt Seasi-
dejazzklub.  Det nævnes også
atduharenmegetopbakken-
de familie ! Du er heldigl

-     Som     kulturudvalgsfor-
mand er det altid godt at kun-
ne  gøre  opmærksom  på  alt
det, som vi er gode til i vores
kommune.  Men  det  er  også
lidt  flovt,  for  efter  min  me-
ning, så vi har i Frederikssund
Kommune slet ikke det kultur-
budget, som en kommune af

Borgmester Knud 8. Christoffer-
sen og Kunstforeningens f ior-
mand, Lis Nielsen beundrer den
smukke vase, som prismodta-

geme fik.1 baggrunden ses den
anden prismodtager, Finn
Amorsen.

både det ene og det andet.
- Vi ved også, at hvis det skal

gå i opftldelse, så er det på
kultureue oinråde at der :
satses. Skulle vi ikke se at kt
me i gang?



tfll"nstogjazz
FREDERIIGSUND:     Frederiks-
sund Kulturpris blev i år ud-
delt for fierde gang, og denne
gang var der to modtagere -
formanden  for  en  af  byens
gamle  foreninger -  den næs-
ten  100  årige  Frederikssund
Kunstforening - Ijs Nielsen og
£oremfb)/ensyngre_forening-
er  -  Seaside jazzklub  -  Finn
Amorsen.

Kultuprisen  blev  ovenakt
ved et hyggeligt arrangement
i Langes Magasin torsdag af-
ten, og det var to glade pris-
modtagere,  der  takkede  for
hæderen.

Priseme   blev   ovemkt   af
borgmester Knud 8. Christof-
fersen  og  bagefter  talte  for-
manden  for  kulturudvalget,
Grethe  Olsen  til  de  to  pris-
modtagere.

- I kulturudvalget er vi utro-
ligt glade for, at der foregår så
mangeinspirerende-ogfrem-
ragende   kulturelle   arrange-
menter her hos os. 0g vi glæ-
der os over, at der er mennes-
ker,  som  ffivilligt  trækker  et
kæmpelæs,foratgiveosandre
flotte  kulturene  oplevelser.  -
ja, der findes mennesker, som
bareikkekanholdeopmedat
engagere sig i alt muligt, for
deterbaresåspændende"lige
at kigge" rundt om det næste
hjøme. Det kunne jo være, at
der lige var noget man skuue
kunneblandesigi,sagdeGret-
he Olsen.

Tiil Lis Nielsen sagdee Grethe
Olsenbl.a.:-]egved,atdulige
nuerifærdmedatfindealden
kunst,somstårrundtomkring
på forskemge  steder i Frede-
rikssund   fi.em,   så   aue  vore
kunstgenstandekanbliveom-
talt i "]ul i Frederikssund". Det

må være endnu et kæmpe ar-
bejde!
Erderikkeogsånogetom,at

du  er  ved  at  planlægge  en
skulpturudstilling     omkring
Elværket  til  næste  sommer  i
anledning  af  Kunstforening-
ens 60 års jubilæum?
.-Kære Lis, duhar ihæz]digthL  _

draget til, at der meget ofte er
kunstudstillingerafhøjkarati
voreudstillingslokaler,ogme-
get ofte her i Langes Magasin.
Du vil sikkert også sige, at du
har en hel bestyrelse bag dig -
eller  med  dig,  en  bestyrelse,
som også arbejder. Det er jeg
sikkerpåatduhar,meniaften
er det nu altså dig, som er ud-
valgt til at modtage Kulturpri-
sen - bakket op af bestyrelsen,
forklarede Grethe Olsen.

Kære  Finn  Amorsen:  Du  er
blevet  ffemhævet  af  mange
borgere.  Ikke  som  €n  der  i
utroligtmangeårhararbejdet
iforeningen,mensomenper-
son,  der  kom  ffa  en  anden
by`kommune  og meget hur-
tigtsattelivikludeneindenfor
jazzmusikken.   Du   blev  for-
mandforFrederikssunds]azz-
klub, næmere bestemt Seasi-
dejazzklub. Det nævnes  også
atduharenmegetopbakken-
defånrilie!Duerheldig1

-     Som     kulturudvalgsfor-
manderdetaltidgodtatkun-
ne  gøre  opmærksom  på  alt
det, som vi er gode tfl i vores
kommune.  Men  det  er  også
lidt  flovt,  for  efter  min  me-
ning, så vi har i Frederikssund
Kominune slet ikke det kultur-
budget, som en kommune af
vor stønelse burde have, men-
te Grethe Olsen.

- Vi vil så gerne være kraft-
center og regionalt center for


