Pressebrev fra Kulturmejeriet Langesø
Foreningen Kulturmejeriet Langesø arrangerer et dramatiseret foredrag om ”Rhinens Sibylle” – en
fortælling om Hildegard af Bingen. Det sker på Rugårdsvej 715, lørdag den 14. november 2015 kl. 16.00.
Baggrund
En initiativgruppe fra Morud og omegn har som mål at få renoveret det gamle Rue Mejeri, så det kan
bruges som kulturhus til gavn for befolkningen. Hensigten er dels at arbejde hen mod bæredygtighed i
bred forstand, dels at skabe større opmærksomhed om de værdier, der findes i landdistrikterne. Gruppen
har især fokus på kultur, natur og miljø, sundhed og ernæring. Som et led i at ”gøre stedet levende” for
fynboer og andre besøgende bliver der afholdt forskellige kulturarrangementer. Samtidig søger gruppen
fondsmidler som supplement til de hidtil tildelte 2 mio. kr. af ”A.P. Møller og Hustru Chastine McKinneyMøllers Fond til almene formål”.
Aktiviteterne i foreningen er beskrevet på hjemmesiden: http://www.kulturmejeriet-langesoe.dk/ og på
Facebook (link nederst på hjemmesiden). Til kulturhuset er knyttet en biodynamisk demonstrationshave,
”Fælleshaven”, samt en grøntsagskasse med økologiske og/eller biodynamiske varer.
Ved Kulturmejeriets arrangementer vil det være muligt at opleve stedets særlige stemning og at smage
mad, der er lavet på produkter dyrket efter bæredygtige principper. Så kom til arrangementerne og sæt
Morud på landkortet som et sted, hvor der sker noget, og hvor kulturelle aktiviteter ”med kant” er med til
at gøre tilværelsen mere indholdsrig og dynamisk!
Program for 14. november
Vi har følgende planer for selve dagen:




Skuespilleren Agnethe Bjørn og harpenisten Anne Marie Høst fremfører forestillingen (se nedenfor)
Under forestillingen serveres hjemmebagt brød og et glas biodynamisk vin
Efter forestillingen serveres varm suppe lavet på grøntsager fra haven. Her er det muligt at få en
snak med kunstnerne og bestyrelsens medlemmer og komme med idéer til fremtidige aktiviteter.

Selve forestillingen varer ca. 1,5 time, hvorefter tiden er vor egen! Billetter kan bookes senest tirsdag den
10. november. Pris: 110 kr. (kontakt: info@kulturmejeriet-langesoe.dk eller Anni Kramer tlf. 29 80 78 80). Man
behøver ikke være medlem for at deltage.
Vi forsøger at opvarme den store bygning så godt som muligt inden og under selve arrangementet, men
det er klogt at tage varmt tøj på, fordi det kan virke køligt, når man sidder stille.
Andre nyheder
Foreningen arrangerer det næste kulturevent i Morud Forsamlingshus, søndag den 6. december 2015, kl.
15.30. Her kommer den ”kvindelige bonderøv”, Lone Vitus, og fortæller om fremstilling af sund mad.
Tilmelding senest onsdag den 2. december (kontakt: info@kulturmejeriet-langesoe.dk eller Anni Kramer tlf. 29
80 78 80). Pris 110 kr. Der vil blive serveret en varm og velsmagende suppe i tilknytning til hendes
foredrag. Man behøver ikke være medlem for at deltage.

”RHINENS SIBYLLE” om Hildegard af Bingen

Forestillingen starter den dag, skriveren Volmar er død. Året er 1173.
Publikum kommer med i en mindestund for én af Guds ydmyge tjenere på jorden.
Det er benediktinernonnen Hildegard af Bingen (i skuespilleren Agnethe Bjørns skikkelse), som fortæller
om klosterlivet i 1100-tallet og sit forhold til Volmar og desuden læser op af sine egne skrifter.
Skuespilleren Agnethe Bjørn, som gennem sin karriere har portrætteret flere store kvindeskikkelser, har
denne gang taget fat på middelalderens store mystiker, den berømte Hildegard af Bingen.
Hun er også beskrevet i to romaner af Anne Lise Marstrand-Jørgensen.
Hildegard var nonne, men samtidig også digter, komponist, billedkunstner, urtelæge - og politiker.
Hele sit liv fik hun visioner fra en ildfyldt kraft, og derved blev hun Guds talerør på jorden, en basun for
hans mund.
Agnethe Bjørn har beskæftiget sig med den store kvindeskikkelse i flere år , og hun har selv skrevet og
iscenesat skuespillet/det dramatiserede foredrag.
Harpenisten Anne Marie Høst medvirker med Hildegards guddommelige musik, englemusikken.

