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Gamla skolan på
Djurö blir kulturhus
l Främsta målgruppen är ungdomar
Teater, film, konst
och hantverk ska
fylla den gamla
skolbyggnaden när
Djurö får sitt eget
kulturhus.
– En sådan här sak
behövs här, säger
Claes Fellbom från
Djurö konst & kultur.
Det är föreningarna Djurö
konst & kultur, Ö-teatern
och det lokala byalaget som
ska få hyra en gammal skolbyggnad mitt emot Ica.
Men först måste kulturoch fritidsnämnden säga ja
på mötet i dag, tisdag.
– Jag skulle bli mäkta förvånad om det här inte går
igenom, säger nämndens
ordförande Fredrik Sneibjerg (FP).
Enligt förslaget ska för-

eningarna få 85 000 kronor
om året för att hyra kommunens gamla skolbyggnad,
som ska förvandlas till ett
kulturhus.

Personer i alla åldrar
ska få tillgång till aktiviteter och tillställningar, men
framförallt är målgruppen
ungdomar.
– De behöver någonstans
att ta vägen. Vi kommer
att fortsätta med projektet
Djurövision, där de ska få
förkovra sig och sedan tävla
i de sköna konsterna, säger
Claes Fellbom, ordförande
för Djurö konst & kultur.
Föreningen vill också anordna utställningar.
– Vi kommer att göra
de lokala konstnärerna en
tjänst genom att de får en
möjlighet att visa upp sig,

säger Claes Fellbom.
Djurö kultur & teater ska
också starta en filmklubb
och ha hantverkskurser.
Även Ö-teatern och Djurö
byalag ska få tillgång till huset för sina aktiviteter.

Filadelfiakyrkan

Måndag den 18/11 kl 19:00

Innan föreningarna k
an
flytta in så måste huset genomgå en besiktning. Sedan är det fritt fram.
– Huset är i väldigt gott
skick, men det är ju helt
tomt så vi måste få dit utrusning och möbler, säger
Claes Fellbom.
l Matilda Klar
matilda.klar@mitti.se
tel 550 551 26

Lärarrum blir kulturcentrum
w Den gula byggnaden byggdes redan på
1800-talet.
w Tidigare har huset
fungerat som vaktmästarexpedition och nu senast
personalrum för lärarna.
Det har stått tomt sedan i

KONSERT

januari i år.
w Byggnaden är kulturmärkt. Djurö konst & kultur menar att det därför är
ett naturligt steg att den
blir ett kulturcentrum.
Källa: Djurö konst & kultur
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Biljetter och information finns på

www.dukansjungagospel.se.
Biljetter säljs även en timme
innan konserten i entrén.
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