
Workshop 

 

Fremtidens kultur- og fritidsliv for seniorer 

 

Er du senior? Har du natur-, kultur-, fritids- eller idrætsinteresser? Er du medlem af en forening? 

Dyrker du dine interesser alene eller sammen med andre? Vi søger aktive seniorer, der har nye og 

anderledes ideer til, hvordan seniorers natur-, kultur-, fritids- og idrætsliv kan se ud i fremtiden og 

inviterer derfor til  

 

workshop torsdag den 5. november 2015 kl. 17:30-20:30 på Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 

Grindsted. 

 

Billund Byråd har nedsat et § 17 stk. 4 udvalg, der arbejder med forslaget til en ny kultur- og 

fritidspolitik. I den forbindelse vil vi gerne have inspiration til den nye politik. Derfor vil vi på 

workshoppen arbejde med forslag til, hvordan seniorers kultur- og fritidsliv kan se ud i fremtiden.  

 

Vi byder på sandwich og kaffe, så vi skal have din 

 

tilmelding senest fredag den 30. oktober 2015 

 

på e-mail senior@billund.dk eller til Konny Elbæk på tlf. 79 72 70 74 

 

------ 

 

Workshop 

 

Kunstneres fremtidige rammer i Billund Kommune 

 

Er du kunstner? Arbejder du med teater, musik, billeder, tekst, håndværk eller andre 

udtryksformer? Er du heltids-, deltids- eller fritidskunstner? Billund Byråd har nedsat et § 17 stk. 4 

udvalg, der arbejder med forslaget til en ny kultur- og fritidspolitik. I den forbindelse vil vi gerne 

høre dine ideer til, hvordan kunstnere kan få ekstra attraktive rammer. Vi inviterer derfor til 

 

workshop tirsdag den 3. november 2015 kl. 17:30-20:30 på Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 

Grindsted. 

 

Her vil vi udarbejde forslag til, hvordan fremtidens rammer for kunstnerisk udfoldelse kan se ud i 

Billund Kommune. På den måde inspirerer du forslaget til den nye kultur- og fritidspolitik og 

dermed kulturlivet de kommende år.  

 

Vi byder på sandwich og kaffe, så vi skal have din 

 

tilmelding senest fredag den 30. oktober 2015 

 

på e-mail kunstner@billund.dk eller til Konny Elbæk på tlf. 79 72 70 74 


