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Vi går til valg på ønsket om at
fremme et mangfoldigt kulturliv i
Haderslev Kommune.

Slesvigsk Parti i Haderslev Kommune

ET MANGFOLDIGT KULTURLIV
GIVER EN LEVENDE KOMMUNE
Vil vi have en levende og attraktiv kommune, skal vi sikre et inspirerende, stærkt og
mangfoldigt kulturliv. Det er en vigtig del af kommunens udvikling og sammenhængskraft.
Derfor skal vi understøtte både vores udøvende kunstnere, kulturarrangørerne og de
mange forskellige kulturelle aktiviteter, hvor borgerne selv kan deltage aktivt.
Carsten Leth Schmidt:
Vi skal have et interessant og afbalanceret
kulturtilbud i Haderslev Kommune. Det er
frem for alt vigtigt for borgerne i kommunen. Og samtidig er vores kulturelle fyrtårne
såsom Teatret Møllen og Kløften Festival
med til at sætte Haderslev Kommune på
landkortet.
Hans-Iver Kley:
Vi har masser af gode kultursteder og det
vrimler med engagerede ildsjæle. Men vi
kan blive langt bedre til at koordinere og
samle de mange initiativer og tilbud. Vi
kunne f.eks. arrangere en lang kulturnat,
hvor vi borgere kan opleve hele kommunens spændende og mangfoldige kulturliv

i fuldt flor. Kulturlivet på landet skal støttes.
Det fremmer fællesskabet og styrker
foreningslivet. Vi kan med stolthed vise
vores skønne landområder frem, f.eks. ved
at arrangere koncerter i lader.
Sabina Wittkop-Hansen:
Der er stor efterspørgsel efter kulturprojekter blandt byens borgere. Vi skal vise,
hvad vi har, og tænke ud af boksen: Den
Slesvigske Vognsamlings kareter skal ud at
køre, lange kulturnætter, pop-up-kunstudstillinger i gamle bygninger og meget mere.
Jeg ville elske at gøre flere ideer til virkelighed i byrådet. Det vil også kunne tiltrække
turister og tilskuere udefra.

Din stemme tæller
Vil du være med til at fremme kulturlivet i
Haderslev Kommune? Så stem på
Slesvigsk Parti ved kommunalvalget den
16. november.

Slesvigsk Parti
Sammen for Synnejylland

Slesvigsk Parti er det regionale midterparti, der arbejder for samarbejde, Sønderjylland og kulturel mangfoldighed.

Mød os på www.slesvigsk-parti.dk og på Facebook
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