Fakta om kultur og Fritid i syddjurs kommune

syddjurs Kommune
kommune er stærk på kulturen
Syddjurs

syddjurs kommune har:
35 forsamlingshuse
Syddjurs Kommune har:
12 idrætshaller
Med36
nærhed
til et aktivt lokalsamfund og en mangfoldig natur opstår mange stærke
forsamlingshuse
foreninger
og
aktører,
der
både
styrker
eksisterende
aktiviteter
og
udvikler
helt
nye.
2 kunstgræsbaner
12 idrætshaller
Med nærhed til et aktivt lokalsamfund og en mangfoldig natur opstår mange stærke
(i hhv. Rønde og Hornslet)
3 kunstgræsbaner
foreninger
og aktører,
både styrker
Aktive idrætsforeninger og flere stærke kulturmiljøer
udbyder
såvelder
traditionelle
someksisterende aktiviteter og udvikler helt nye.
3 offentlige og
(i hhv. Rønde,
og masser af gode kultur- og fritidsoplevelser i
nye aktiviteter
og tiltag,Hornslet
hvilket sikrer
1 privat
svømmeanlæg
Ryomgård)
I Syddjurs
Kommune prioriteres kulturen og fritidslivet
højt,
og spændende kulturinnærmiljøet,
der ofte er båret frem af engagerede
borgere.
stitutioner,
aktive
idrætsforeninger
og
stærke
kulturmiljøer
sikrer
masser af gode
4
biblioteker
2 svømmehaller og
Syddjurs Kommune prioriterer kulturen og fritidslivet
er derfor gået meget
kultur- ogog
fritidsoplevelser
i nærmiljøet over hele
kommunen.
5 museer
1 friluftsbad
aktivt ind i at støtte op om Aarhus som Kulturhovedstad i 2017. Derudover deltager
3 kulturhuse
4 biblioteker
Syddjurs
Kommune i det tværkommunale samarbejde
Østjylland sammen
Om man erKulturring
til outdooraktiviteter,
foreningsidræt, kunstudstillinger, korsang eller
2 biografer
museer
med5fem
andre kommuner.
teateroplevelser har Syddjurs det hele, og de mange
oplevelser og tilbud til de
1 musikskole
mange
gæster
og
turister,
der
besøger
vores
smukke
kommune, kommer alle til gavn
3 kulturhuse
Syddjurs
Kommune
har
mange
gæster
og
turister
fra
indog
udland,
så
der
skabes
og
glæde.
1 egnsteater
2 biografer
aktiviteter og kulturoplevelser hele året, som kommer alle til gode.
- plus et væld af
1 kulturskole
Her er der fokus på udvikling af såvel kendte som nye aktiviteter og tilbud og
sportsklubber, kulturelle
1 egnsteater
Udover
en fornyet partnerskabsaftale med DGI
Østjylland
har byrådet
besluttet,
Syddjurs
Kommune
har med
sin aktive rolle i kulturhovedstadsåret Aarhus 2017 vist
foreninger og ildsjæle, som
at Syddjurs
Kommune
velkommen
her er
- plus et
væld af skal være Kulturkommune,
både så
ambitioner
omtil
og– vilje
til der
at være en kulturkommune.
ambitioner
og
udvikling,
når
det
gælder
kulturog
fritidslivet.
er aktive kulturaktører.
sportsklubber, kulturelle
foreninger og ildsjæle,
På www.oplevsyddjurs.dk kan du følge med i de kulturelle oplevelser, der venter på hele Djursland
som er aktive kulturaktører

www.kulturkommune.dk

www.kulturkommune.dk

På www.djurslive.dk kan du følge med i de kulturelle oplevelser, der venter på hele djursland

se mere på www.syddjurs.dk

