
En kulturkaravane i hestevogn 
gennem Odder kommune 

Ankomst Hou 3. juni kl. 11.00 

 
Fra d. 31.5. til d. 6.6. 2014 rejser en kulturkaravane trukket af 
3 hestevogne på kryds og tværs gennem Odder kommune. Om 
bord er der 3 musikere, 3 skuespillere/dansere og en kusk, og 
de byder på 3 forestillinger for børn og voksne, musik, dans og 
parader gennem de byer, de gæster, koncerter og workshops 
på skoler, besøg på plejehjem, aktivitetscentre, cafeer m.m. 
 
Program for Hou: 
 
Tirs. 3.06 kl. 14.00: Ankomst Hou. Optog gennem byen m. Vandreklub og SFO  

kl. 16.30: Besøg på Egmont Højskolen  
 kl. 18.00: Fællesspisning m. byen et endnu uvist sted i Hou 

kl. 19.00- 20.00: Koncert m. Duoen Vingefang i Cafeen Hou Havn  
 



Ons. 4.06 kl. 9.00 og kl. 10.30 forestillingen ”Pænt Goddag” spiller på Hou skole. 
Åbne forestillinger. Alle er velkommen  
kl. 19.30: Kirkeforestillingen ”Marias æbler” spiller i Randlev kirke  

 
Tors. 5.06 kl. 9.00 Afrejse fra Hou mod Odder 

 
 
Teatret Kimbri fortæller: ”Vi har før oplevet, at en 
hestetrukken kulturkaravane kan virke som rottefængerens 
fløjte og tiltrække et følge, der vokser og vokser. Vi rejser ikke 
hurtigere, end at et par raske ben kan holde trit, og alle er 
velkommen til at følge med. Se den detaljerede rejseplan sidst 
i artiklen, sadel din hest, bestig din cykel eller kridt dine sko og 
kom med ud i sommerlandet.  
 
Karavanen afsluttes d. 7.6. med et stort optog gennem Odder 
by, der starter fra Torvet kl. 11.00. Hestevognene, musikerne, 
der spiller på livet løs og danserne, der går i front, bliver fulgt 
af skolebørn med hjemmelavede faner, store paradedukker, de 
ældre, de tossede, de normale, dem der har fulgt karavanen, 
og dem der er stødt til, kirkekor, sportsklubber osv.  Denne 
parade skaber fest og glæde i gaden, og vi ender i Vita Park i 
Odder, hvor kunsthåndværkermarkedet ”Kunst i parken” bliver 
afholdt. Paraden slutter med et uddrag af en udendørs 
danseteaterforestilling, og folk kan få en tur i hestevogn. 
 
Har du en sjov hat eller en hund, der skal luftes, kan du cykle 
på ethjulet cykel eller vifte med en fane, eller vil du bare gerne 
være med til at skabe farver i hverdagen, så Trop op på 
Torvet i Odder lørdag d. 7. juni kl. 11.00!!  
 
Vi har erfaring for, at heste, musik, dans og teater er gode 
ingredienser at blande, når man vil vække drømme og få folk 
til at mødes og til at ville være med. Det er før lykkedes os at 
få hele landsbyer på benene og ud af husene, og en sådan 
begivenhed styrker sammenhængskraften i et lokalsamfund, 
og gør ressourcer synlige. Folk vil gerne mødes, men mangler 



ofte en anledning til det. Den vil vi gerne være med til at 
skabe.   
 
I 2012 rejste vi på denne vis langs Hærvejen fra Viborg til 
Padborg. Rejsen kaldte vi Teater på Træk, og den er beskrevet 
i en bog, der ligger som PDF her: 
http://www.teatretkimbri.dk/Aktuelle” 
 
 
Program Odder Kommune: 

Lør. 31.05 Kysing strand 
kl. 12.00: Koncert på Restaurant Himmel og Hav m. Kapela Kielberg  

 
Lør. 31.05  Saksild 

kl. 16.00 Optog gennem byen.     
kl. 18.00: ”Sælkvinden” spiller i forsamlingshuset i Saksild 
Danseaften efter forestilling m. Kapela Kielberg   

 
Søn. 1.06 Odder  
 kl. 12.00 Koncert m. Kapela Kielberg i Økologiens have   

kl. 15.00 Optog v. ankomst til Odder       
kl. 18.00 Møde med lokale kulturaktører, der vil være med i optog gennem 
Odder d. 7.06    

 
Man. 2.06 Odder 

kl. 9.00 og 10.30: ”Pænt Goddag” spiller på Skovbakkeskolen     
kl. 12.30: Afrejse Odder 
kl. 14.00: Ankomst Ørting. Optog. Besøg på Margrethelyst skolens SFO 

 kl. 16.00: Afrejse fra Ørting mod Gylling.  
kl. 17.00 Optog v. ankomst i Gylling 

 
Tirs. 3.06 Gylling   

kl. 10.00: Forestillingen ”Pænt Goddag” spiller på Gylling skole. 
 kl. 12.00: Afrejse fra Gylling til Hou 
   
Tors. 5.06 Odder 

kl. 12.30: Koncert og dans på Plejehjemmet Bronzealdervej v. karavane 
ensemblet  
kl. 18-19.00: Koncert på Egmont Højskolen m. duoen Vingefang  
 
   



Fred. 6.06  Odder  
kl. 12.00 Besøg på Ålykkecentret    
kl. 14.00 Besøg på Pakhuset     
kl. 16.00 Møde m. lokale kulturaktører, slagplan 
kl. 18.00 Koncert m. duoen Vingefang i Vita Park   

  
Lør. 7.06 Kunst i Parken 

kl. 11.00: Parade og stort optog fra Torvet i Odder, der ender i Vita Park. 
kl. 12.00: Vita Park. Uddrag af danseforestilling, koncert v. karavane 
ensemblet, Hestevognskørsel i parken   
 

 
Tekst og billede: Teatret Kimbri, Gitte Kielberg / Annette Aabo    
 

 
 
 
 
 

 


