INFORMASJON

Hurum kommune
Informasjon fra kulturkontoret—januar 2017
Hurum kommune:
Kulturkontoret
Kulturskolen
Hurum frivilligsentral
Postadresse:
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre
Besøksadresse:
Bankbygget i Sætre,
Nordre Sætrevei 4.
Sentralbord:
Tlf.: 32 79 71 00
E-post:
postmottak.kultur@
hurum.kommune.no

Verksteder i moderne, nyrenovert biblioteket
Hurum folkebibliotek åpnet igjen i desember
i nyrenoverte lokaler. Det er blitt lyst, åpent
og trivelig. En flott møteplass for hele kommunen.
Gjenåpningen ble en pangstart for biblioteket, med lansering av folkeverksted, som
skal være et tilbud primært til barn og unge
i kommune, men som også er åpent for
andre.
Folkeverkstedet på biblioteket tilbyr 3Dprinting, littleBits og teknisk lego. På littleBits-verkstedet før jul var 25 barn, samt
foreldre innom. Dagen etter var det 3Dverksted som, med god hjelp fra 3DViz.no,
ble en stor hit. Her kan man kopiere 3Dfiguerer og være kreativ. Et tilbud som allerede er blitt populært blant barn og unge i
nærområdet.

Det arbeides nå med å få på plass en aktivitetsplan som vil fylle de flotte lyse lokalene
med aktiviteter gjennom året.
Bibliotekbrukere vil finne mye nytt i bokhylla. Velkommen til nye og gamle lånere!

Verdsetting av friområder—invitasjon til allmøter
Hurum bibliotek
Vestre Strandvei 3
3482 Tofte
Tlf.: 32 27 82 00

I nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er
det et mål at alle landets kommuner skal
kartlegge og verdsette friluftsområdene i
kommunen. Hurum kommune er allerede
godt i gang med arbeidet.

Tofte fritidsklubb
Holder til i:
Skoledalen 3
3482Tofte
Tlf.: 415 39 431

For å kartlegge og vurdere bruksverdi av
friluftsområdene trenger vi råd fra brukerne.
Det inviteres derfor til allmøter der interesserte bidra til å kartfeste kunnskapen de har
om de ulike områdene i marka, sjøen og
tettstedene. Tofte/Filtvet, og Sætre/

Hurum kulturskole:
Mobil: 416 15 085

Kulturtilskudd

Søke spillemidler til kulturbygg?

Kommunen gir tilskudd til lag og foreningers
arbeid innen kultur og idrett. Det kan søkes
om; grunntilskudd, leietilskudd og deltakertilskudd, samt tilskudd til prosjekter og
aktiviteter. Retningslinjer og søknadsskjema
finnes på kommunens hjemmeside.
Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

Lag og foreninger kan søke om spillemidler
til kulturbygg. Retningslinjer for ordningen
finnes på www.bfk.no.
Søknadsfrist i 2017 er 1. mars i Hurum.

S3 Ungdommens kulturhus

Kommunal medvirkning, tilskudd

Besøk oss
på vår hjemmeside
www.hurum.kommune.no
eller via Facebook:

Hurum kommune kan gi tilskudd til større
arrangementer, stevner mv. Fra 2017 er det
innført søknadsfrist. Retningslinjer for ordningen finnes på kommunes hjemmeside.
Søknadsfrist er 1. mars.

Integreringstilskudd

Tilskuddsordningen for integrering av flyktninger i kultur– og fritidsaktiviteter har to
”Hurum kommune”
hovedformål:
 oppstart i kultur– og fritidsaktivitet for den
Elektronisk søknadsskjema
enkelte flyktning.
til kulturskolen:
 holdningsskapende prosjekter som kan
www.hurum.kommune.no
fremme integrering.
Retningslinjer og søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside. Ingen frist.

Storsand er allerede kartlagt i høst.
Nå inviteres det til temamøter om vest-siden
av kommunen. Møtene er åpne for alle interesserte.
Mandag 30.1.
Område: Holmsbu/Rødtangen/Kana:
kl. 18.00—21.00. Varden, Folkestad.
Onsdag 8.2. Område: Klokkarstua/Verket
kl. 18.00—21.00. Hovenga, Klokkarstua.
Kontakt kulturkontoret for mer informasjon.

Søke spillemidler?
Lag og foreninger kan søke om spillemidler
til idretts–, nærmiljø–, og friluftsanlegg.
Det er mange formaliteter som skal være i
orden. Det er lurt å starte planleggingen
allerede nå. Retningslinjer for spillemiddelordningen finnes på www.idrettsanlegg.no.
Søknadsfrist i 2017 er 1. oktober.

Kulturpris og frivillighetspris
Kommunen ønsker forslag til aktuelle
kandidater til årets kulturpris og frivillighetspris. Begrunnede forslag på kandidater
sendes kulturkontoret innen 1. mars 2017.

Åpningstider på biblioteket:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

kl.
kl.
kl.
kl.

12.00—19.00
10.00—15.00
10.00—15.00
12.00—19.00

Den kulturelle spaserstokken

UKM i Hurum 11. mars
Driver du med design, diktning,
dans, foto, sang, film, kunst,
instrumenter, sjonglering? Vil du
være konferansier, drive med lys
eller lyd? Er du mellom 10 og 20 år?
Da kan du melde deg på UKM!
På UKM (Ung Kultur Møtes) i Holtebrekkhallen har du sjansen til å
være med å lage en super forestilling og utstilling sammen med
mange andre ungdommer. Du kan
delta alene eller sammen med
venner. Alle bidrag er velkomne.
Påmeldingsfrist er søndag 19.2.17.
For mer informasjon og påmelding,
gå inn på www.ukm.no.

Tofte fritidsklubb
Klubben er et tilbud til alle fra ungdomsskolealder opp til 18 år, med
aktiviteter som diskotek, biljard, TV
-spill, matlaging, filmkvelder, samt
turer og konserter. Salg av mat og
kioskvarer. Treffsted for ungdom,
der de selv kan bidra aktivt ved å
være med i styret eller i ulike grupper, med engasjerte voksne ledere.
Klubben holder til i S3 Ungdommens
kulturhus, i Skoledalen 3, Tofte.
Siste klubbkveld før sommeren er
tirsdag 6. juni.
Åpningstider:
- tirsdager 18.30 – 22.00
- fredager 18.30 – 23.00.

Søk på Drømmestipendet
Et stipend for å hjelpe unge kulturutøvere som har en drøm.
En må være født tidligst 1997 og
2004 for å kunne bli nominert til
Drømmestipendet i 2017.
Søknadsfrist 1.2. Søknaden sendes
til: postmottak@hurum.kommune.no
Se: www.drommestipendet.no
Spørsmål rettes til kulturskolen.

Kulturskolen, ledige plasser
Jazzdans/moderne dans:
Tofte skole/Tofte samfunnshus
tirsdag. Gratis prøvetime.
kortkurs 10 ganger kr. 1200,-.
Visuelt kunst-fag:
Tofte: tirsdag kl. 14.10 – 16.10.
Slagverk, klarinett, saksofon:
Voksne kan søke, men barn og
unge prioriteres.
Søk via kommunens hjemmeside.
Urpremiere musikal:
Kulturskolen viser musikalen
« Årstiden som forsvant»
Storsalen i rådhuset 19. mars 2017
Kulturskolen, et ressurssenter i
kommunen: stiller gjerne opp med
kulturelle innslag, råd og tips.

MØTEPLASSER:
Sosiale, hyggelige treffsteder.
Salg av kaffe og vafler.
Mandagskafé i Sætre
Strikkekafé for pensjonister.
Mandager: 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4,
24.4, 8.5, 22.5, 12.6.
kl. 11.00-13.00.
Sted: Seilforeningshuset i Sætre.

Filmmatiné på Tofte:
Onsdag 25.1, 22.2. og 22.3.
Forestillingen begynner kl. 15.00
eller 15.30 avhengig filmens lengde.
Tittel på filmene annonseres ca. 2
uker før på www.bygdekinoen.no.
Salg av kaffe og vafler i forkant av
forestillingen.
Sted: Tofte
samfunnshus.

Forestilling:
Elin Furubotn
Torsdag 2.2. kl.11.00.
Kr. 50,-.
Sted: Filtvet helsetun,
Mandagskafé på Filtvet helsetun kantina.
Salg av kaffe og
For pensjonister.
Mandager: 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4, vafler.
24.4, 8.5, 29.5, og 12.6.
Forestilling:
kl. 11.00—13.00.
Vårt store lille liv.
Busstur: 21.6. Ta kontakt for info.
Musikalsk teaterforeSted: Filtvet helsetun, Kantina.
stilling, med
Hobbybomba på Filtvet helsetun Karl Sundby.
Torsdag 30.3.
Hobbyklubb for seniorer der det
kl. 14.00.Kr. 50,-.
lages flotte treprodukter. Kan tilby
Hurum rådhus,
enkle reparasjoner. Utsalg i åpstorsalen.
ningstiden. Tirsdager: 3.1 - 27.6,
Salg av kaffe og
Sted: Filtvet helsetun, Bombevafler fra kl. 13.00.
rommet. kl. 10.00-13.00.
Onsdagskafé på Filtvet helsetun
Onsdager: 15.2, 15.3, 19.4, og
24.5. Alle datoer: kl. 11.00—13.00.
Busstur: 21.6. Ta kontakt for mer
informasjon.
Sted: Filtvet helsetun, kantina.
Lesestund, Filtvet helsetun
Høytlesing av anekdoter, vitser,
historier fra Hurum m. m.
Onsdager: 22.2, 29.3, 26.4, 31.5,
og 28.6 Alle datoer: kl. 11.30.
ANDRE AKTIVITETER:
Amandaprosjektet
Strikk til nyfødte på intensivavdelingen på Drammen sykehus. Ta
kontakt for oppskrifter og garn.
Følge- og besøkstjeneste
Frivilligsentralen og Hurum Røde
Kors tilbyr besøk til de som ønsker
det, følge til lege, sykehus m.m.
Flyktningguide, kvinnetreff og
herrelag er samarbeidsprosjekter
mellom Hurum Røde Kors og Frivilligsentralen.
Turgruppe Er i oppstartsfasen.
Infomøte om å være turleder:
Tirsdag 24.1 kl. 18.30, Hurum
rådhus. I samarbeid med DNT,
Frisklivssentralen og Røyken frivilligsentral.
Natteravn I samarbeid med FAU
ved Grytnes og Hurum ungdomsskoler.
Les mer på Hurum kommunes
hjemmeside.

Turne på
boliger og helsetun
Konserter for beboere
og pårørende på Klokkarstua og Filtvet helsetun, samt
tilknyttede bofellesskap.
Elin Furubotn kommer i februar,
Berit Meland og Steen-Vidar Larsen
i april. For dag og tid, se oppslag
ved boenheten.
E-postvarsel
Kulturkontoret sender ut e-postvarsel før arrangementer i Den
kulturelle spaserstokken. Varselet
sendes i slutten av uken før arrangementet. For å motta slikt varsel,
send e-post til kulturkontoret.

Aktivitetskalender for eldre
I samarbeid med lag og foreninger
er det laget en oversiktskalender
over vårens aktiviteter for seniorer
i Hurum. Den er tilgjengelig på
kulturkontoret og hjemmesiden.

Del leseglede!
Ved inngangen til kulturkontoret er
det en bokhylle der folk kan sette
igjen en lest bok eller hente seg
bøker de vil lese. Dette er et gratis
tilbud til innbyggere og turister.
Velkommen til å dele leseglede!

Kino i Hurum
Hurum kommunale kino viser filmer
på Tofte samfunnshus i samarbeid
med Bygdekinoen. Se plakater på
kinoen, kulturkontoret og skolene.
Omtale og program kan leses på
websidene til: www.bygdekinoen.no
eller kommunens hjemmeside.

