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”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Et år, der giver genlyd 
I 2017 fejrer Struer 100 års købstadsjubilæum og samtidig 
deltager Struer Kommune i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 
2017. Dertil kommer kulturfestivalen Off Road i regi af Kultur- 
samarbejdet i Midt- og Vestjylland og til november finder  
kommunalvalget sted, hvor vi igen skal debattere fremtiden  
for vores gode og nære lokalsamfund.   

Alt sammen store begivenheder, som vil sætte deres  
markante præg på vort lokalsamfund med mange større og 
mindre oplevelser især i sommerhalvåret. Og vævet ind i alt 
dette ligger vores strategiske satsning Lydens By og minder 
om vores unikke identitet, som gør os i stand til igen og igen 
at tiltrække opsigtsvækkende begivenheder med lyd og musik 
som hovedingrediens. 

Entreprenørånd og samskabelse bag begivenhederne
Til juni får vi således besøg af konceptet En By Spiller Op, hvor 
DR SymfoniOrkestret, DR Big Band og DR VokalEnsemblet 
kommer til Struer på én gang. Musikliv, borgere og kultur- 
institutioner vil sammen med de professionelle musikere og 
sangere skabe en uges musikalsk festfyrværkeri med koncerter,  
aktiviteter og forskellige musikalske overraskelser. 

Samarbejdet med DR er et eksempel på, hvad vi kan få ud af 
vores unikke styrker, men også den entreprenørånd og sam- 
skabelse, vi er kendt for.  Og tænk på, at En By Spiller Op blot 
er én af de store oplevelser, som vi kan se tilbage på, når året 
går på hæld. 

Jeg glæder mig i hvert fald til både Købstadsjubilæet med 
den lokale kolorit fra vores mange foreninger og ildsjæle, og 
til de store, regionale kulturprojekter, som forplanter sig ud i 
lokalsamfundene og binder os sammen på tværs af kommuner. 

Overblik i lommeformat
Med så meget i gang i det lokale kulturliv kan det være svært at 
holde overblik, endsige nå at deltage i alt det, der lyder  
spændende. 

Det er vi bevidste om og er derfor glade for at kunne tilbyde 
dig denne brochure, som tidligere har heddet Nordvestjysk 
Lydfest, men nu har taget navneforandring for at rumme den 
enorme diversitet af arrangementer, der lokker i 2017. 

Vi har gjort det let at få overblikket ved at postomdele  
brochuren og forsyne de enkelte begivenheder med et mærkat, 
så du kan se, hvilket overordnede projekt, begivenheden  
relaterer sig til. Vi vil nemlig gerne vise hvilke sammenhænge,  
vi indgår i, uden at gå på kompromis med overskueligheden og  
kronologien. For det vigtigste er nu engang, at der sker noget, 
som vi kan samles om og som beriger. 

Jeg synes, vi har meget at glæde os til og være stolte af i dette 
særlige år, som helt sikkert vil give genlyd, lokalt såvel som 
regionalt.

Mads Jakobsen
Borgmester 

VELKOMMEN
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”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     
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I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til
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Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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LYDENS BY

Struer er Lydens By  

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til
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Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Lyd har en særlig betydning i Struer Kommune. Med et unikt og autentisk fokus skal kommunen være 
nationalt og internationalt kendt som Lydens By.



Lydens By er kommunens brand og et fælles anliggende for 
kommune, erhvervsliv og centrale aktører. Forskellige aktører 
har forskellige indgangsvinkler - men samlet bidrager de til en 
realisering af kommunens vækstpotentiale - og til en fælles  
udvikling af det image, Struer skal kendes for og opleves som.
Lyd påvirker os - både i forhold til indlæring og i forhold til 
vores oplevelse af ting og steder. Derfor giver det mening at 
benytte og indtænke lyd på skole-, sundheds-, ældre-, og  
handicapområdet, men også i kulturtilbud, i bylivet og i de  
naturoplevelser kommunen kan tilbyde.

Lydens By handler om at fastholde og videreudvikle kompe-
tencer, som allerede er i området, og om at have en fælles  
platform for aktiviteter. Det drejer sig om at gøre Struer til en 
særlig by og kommune ved Limfjorden, hvor det er rart og 
spændende at bo, hvor virksomheder og videns- og uddannelses- 
institutioner tiltrækkes - og hvor borgere og besøgende kan 
opleve særlige steder og begivenheder – fordi lyden af Struer  
er noget særligt! 

I 2017 skal Lydens By i endnu højere grad danne rammen om 
oplevelser – når man som borger, medarbejder eller besøgende 
er i Struer. 

Det kunne være som del af læseplanen i skolen eller som del- 
tager i Innovation Camp på Bang & Olufsen. Det kunne være 
som besøgende på LydUniverset på Struer Museum, som  

borger i vores lyd- og sundhedsprojekt, i opstarten af  
inkubatormiljøet Sound Hub Denmark, eller som deltager i  
enten Akustikkens Dag eller Danish Sound Day, som begge  
bliver afholdt i Struer i 2017. Det kunne også være som 
besøgende til lydfestivalen Struer Tracks eller AES-konferencen 
i forbindelse med Run to the Beat, eller når Danmarks Radio 
kommer på besøg en uge i juni og vi sammen bliver “En By 
Spiller Op”.

Se mere om Lydens By på lydensby.dk eller på  
https://da-dk.facebook.com/Struerlydensby
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25. MARTS - 11. JUNI

Udstilling på Gimsinghoved  

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Udstillingen på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter har fået 
titlen ”Symfoni i lyd, billede og skulptur” og de to kunstnere, 
der repræsenteres på denne udstillingen er Frode Gundorf  
Nielsen og Jørn Rønnau. 

Frode Gundorf har arbejdet med og vist lydinstallationer  
siden 1996. Elementære lyde skabt ved at mixe luft og vand, er 
en udvidet måde at arbejde med udstillingsrummet på.  
Gundorfs lydskulpturer ligner til forveksling rigtige instru-
menter. Men Gundorf finder ikke den visuelle genkendelighed 
afgørende. Derimod er den visuelle kobling til lyden vigtig og 
han forklarer: ”Det er vigtigt, at man i et lydorgel kan se, at det 
er vand, der falder og giver den gurglende lyd, man hører. Mine 
værkers lyde og muligheder er begrænsede, men deres visuelle 
kobling er elementær”. Publikum aktiverer lyden i rummene via 
sensorer. 

I Gimsinghoveds have vil der den 2. juni 2017 blive afsløret 
en lydskulptur med titlen ”Vind & Vand”. Skulpturen fungerer 
som et vandorgel med i alt 12 toner, der spiller melodier, ved at 
trykluft og vand skaber en lyd. Denne lydskulptur bliver så vidt 
vi er bekendt med den første permanente lydskulptur i  
Danmark. 

På udstillingen vises også værker af kunstneren Jørn Rønnau. 
Rønnau er i dag en meget anerkendt kunstner, der igennem de 
seneste 10-15 år har udviklet en særegen naturkunst/skovkunst, 
primært bestående af skovtræer, der gennem en kreativ 
bearbejdelse med motorsav er forvandlet til monumentale 
skovskulpturer af en udformning, som stimulerer fantasi og  
eftertanke hos publikum. På udstillingen vises også et flot 
udsnit af Rønnaus skrevne billeder, som han også er meget 
kendt for. Skrevne billeder er et projekt, hvor billederne er 
indskrevet i nogle bestemte rammer og tilsammen danner en 

helhed. Ikke alt, hvad der står skrevet på billederne, er Rønnaus 
egne ord, og det er ikke tænkt ud på forhånd eller skrevet af  
efter kladde. Det er skabt og skrevet under skabelsen af  
billederne.
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Kunstpartiet går Off Road  
på Venø og i Struer 
...”at fare vild sammen i samme retning”

31. marts: Kunstpartiets borgmesterkandidat Jeppe og 
førstedamen Linda vil starte deres besøg i vores område på 
Venø. De vil som en del af deres ”miljøkampagne” cykle fra 
hjem til hjem for at besøge venøboerne. Jeppe og Linda vil 
forære beboerne en pose økologiske tomatfrø og invitere dem 
til åbningen af det gamle posthus.

Ved lodtrækning vil Kunstpartiet udvælge en af de besøgte 
familier, som de vil tilberede en særlig italiensk middag for og 
tilbringe aftenen sammen med.

1 april: Jeppe og Linda har overnattet på Venø Havn og vil hejse 
deres flag på øen. Kl. 9.30 vil de genåbne det gamle posthus, 
uddele breve og synge/optræde for venøboerne.
Derefter går de ombord på Venøsund og sejler til Struer.  
De ankommer til Struer ca. kl. 11.00 og vil på Struer Bibliotek 
danne et kor. På biblioteket vil de desuden plante en tomat- 
plante og udlevere ”kulturelle smoothies” til de fremmødte. 

Kunstpartiet vil låne bogen ”Altas Flora Danica”, som de vil tage 
med på den videre tur til Herning, hvor de i løbet af ugen op til 
åbningen af kulturfestival Off Road vil fortsætte deres  
”miljøkampagne”.

31. MARTS - 1. APRIL



31. MARTS – 2. APRIL

Købstadsjubilæum  

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Struer Købstadsjubilæum tyvstarter faktisk allerede den 28. 
marts med opførelsen af korværket ”PÅ VINGER AF HÅB”, der 
er Voldhøj Kirkes gave til struerborgerne i anledning af Struers 
100 års købstadsjubilæum. Teologen og salmedigteren Lisbeth 
Smedegaard Andersen har sammen med organisten Erling 
Lindgren skabt et folkeligt og kirkeligt påskeoratorium. Det er 
et fuldt korværk, som kan bruges i ugerne op mod påske.

Fredag den 31. marts går det for alvor løs med at skyde Struers 
100 års købstadsjubilæum i gang. Struer Handelsstandsforening 
afvikler forårets første Open By Night med masser af aktiviteter 
og gode tilbud for hele familien. Fredag kulminerer med, at We 
Create Magic præsenterer et enestående 3D lyd- og lysshow 
med rådhuset som lærred. Dette show vil vise nedslag fra  
Struers historie i perioden 1917 – 2017. Aftenen afsluttes med 
stort fyrværkerishow.

Lørdag den 1. april er der igen gang i midtbyen i Struer, når 
Struer Handelstandsforening laver arrangementer i gågaderne. 
Denne lørdag vil Nordvestjysk Autogalleri holde åbent hus med 

udstillingen ”Biler i 100 år”. Her præsenterer de biler fra  
perioden 1917–2017. 

Nu da det er jubilæum, hvad er så mere nærliggende end at få 
brygget sin egen jubilæumsbryg. Struer Håndbryg har brygget 
en jubilæumsbryg og giver i anledning af jubilæet rundvisning i 
det lille bryghus den 1. april. 

Skulle man få lyst til en ekstraordinær og enestående oplevelse, 
så kan undervandskoncerten ”AquaSonic” på Folkets Hus så 
absolut anbefales. AquaSonics undervandskoncert vil uden tvivl 
tage publikum med på en helt anderledes musikalsk rejse og 
oplevelse end tidligere set. Aftenen sluttes af med endnu et 3D 
lyd- og lysshow på Rådhuset.

Søndag den 2. april byder udover lyd- og lysshow og  
undervandskoncert også på arrangementet ”Musikkens dag”, 
hvor Struer Musikskole står bag en række musikalske indslag i 
Struer. 
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Spektakulært 3D lyd- og lysshow  
åbner jubilæumsåret 
Der er magi i luften, når firmaet We Create Magic den 31. marts, 
1. og 2. april bruger Struer Rådhus som lærred for et særdeles 
spektakulært 3D lyd- og lysshow, der omhandler Struers  
historie i perioden 1917 – 2017.

På Rådhuset er der begejstring over, at det er lykkedes at få 
dette spektakulære show til Struer. ”We Create Magic har fået 
H.C. Andersens “Prinsessen på ærten” og “Den lille pige med 
svovlstikkerne” til at rejse sig for øjnene af et måbende pub-
likum med Odense Rådhus som oplyst baggrund. De har fået 
trolde i overnaturlig størrelse til at danse til Næstveds  

Troldefestival, og de har fået Dybbøl Mølle til at styrte i grus 
foran et tusindtalligt publikum i Haderslev. Jeg er derfor over-
bevist om, at vi med dette show vil få en fantastisk åbning på 
jubilæumsåret”, siger borgmester Mads Jakobsen.

Finansieringen af dette show har været et kludetæppe med 
flere interessenter. Bl.a. har bankerne i Struer med bankdirektør 
Per Engtorp i spidsen fået rejst en kapital, der har muliggjort 
dette show i Struer. Ligeledes er Struer Handelsstandsforening 
og Struer Forsyning involveret i tilvejebringelsen af showet.

31. MARTS – 2. APRIL

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 
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ÅBNINGS
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LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017
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Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  
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-

w
w
w
.b
ur
ov

es
tjy

lla
nd

.d
k



1. APRIL – 2. APRIL

AquaSonic  

I anledning af Struers 100 års købstadsjubilæum er det 
lykkedes os i samarbejde med Aarhus 2017 at få denne  
spektakulære undervandskoncert til Struer den 1. og 2. april i 
Folkets Hus. AquaSonics undervandskoncert vil uden tvivl tage 
publikum med på en helt anderledes musikalsk rejse og  
oplevelse end tidligere set. Vi synes, at dette arrangement  
passer godt i vores profil for jubilæet, hvor vi gennem 2017 
gerne vil give byens borgere mulighed for at stifte bekendtskab 
med nye og anderledes arrangementer. Arrangementer, som 
man vil tænke tilbage på og huske, når jubilæumsåret er omme.
 
De 5 musikere i gruppen ”Between Music” er udstyret med 
specialinstrumenter, og de bliver nedsænket under vand i hver 

deres mandsstore akvarium. Koncerten er resultatet af flere års 
eksperimenter og samarbejde med alt lige fra dykkere til idérige 
instrumentbyggere samt kreative videnskabsfolk. Der er således 
udviklet en række specialfremstillede instrumenter, ligesom der 
er udviklet en særlig sangteknik til brug under vand.    
 
AquaSonic havde verdenspremiere i Holland i 2016 og har siden 
fået international opmærksomhed, og koncerten er blevet et 
viralt hit. Vi er derfor glade for, at vi i anledning af jubilæet 
kan præsentere en Danmarkspremiere på denne spektakulære 
undervandskoncert.

Danmarkspremiere på spektakulær undervandskoncert.
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Ny bog om Struers historie
Jørn Arpe Munksgaard har taget stafetten op, hvor hans gamle 
gymnasielærer Sandfeld fra Struer Statsgymnasium slap den. 
Gunnar Sandfeld har skrevet to fremragende bøger om Struers 
historie, men slutter sin historie, da Struer bliver købstad i 1917.  
I anledning af jubilæumsåret har Jørn Arpe Munksgaard  
arbejdet på at videreføre arbejdet og har begået en bog, der 
dækker perioden fra 1917-1945. Bogen dækker således  

mellemkrigstiden og besættelsen. Bogen bliver meget i Sand-
felds ånd og stil med fuldt noteapparat m.v., således at det 
bliver en udgivelse, mange kan få glæde af i mange år fremover. 

Forventet udgivelsesdato er den 1. april 2017.

BOGUDGIVELSE

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  
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mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
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I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
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Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 
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fejre 100 år som købstad. 
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udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
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STRUER MUSIKSKOLE

Struer Musikskole fejrer byen  
Søndag den 2. april 2017 afholdes Musikdag  
med fejring af Struers 100 års købstadsjubilæum
Musikdagen er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor 
lokale kor og orkestre har mulighed for at give deres musikalske 
bidrag til dagen. Der er rig mulighed for at høre mange for-
skellige musikgenrer dagen igennem. Arrangementet foregår 
på musikskolen, gymnasiet og i Apollon. Programmet vil blive 
annonceret på www.struermusikskole.dk og i lokalaviser.

Lørdag den 29. april 2017 spiller strygerklassen  
ved Bovbjerg Fyr til Off Road Kulturfestival.
Strygerklassen er et samarbejde mellem Limfjordsskolen og 
Struer Musikskole. Strygerklassen består af 21 elever i 3. klasse. 
Ud over strygerklassen medvirker elever fra Lemvig, Holstebro 
og Struer Musikskole ved opførelse af et nyt værk af Erling 
Lindgren.

Torsdag den 2. november 2017 er  
Spil Dansk Dagen i hele landet.
Spil Dansk Dagen er for alle aldre og alle genrer, og der er  
medvirken af både professionelle og amatører. Der sættes fokus 
på musik skabt af danske sangskrivere, komponister og musikere.
Tanken er, at den danske befolkning den dag om året præsen-
teres for en bred vifte og mangfoldighed af dansk musik. Spil 
Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag, som med flest 
arrangementer på én dag når ud til flest mulige mennesker og 
steder over hele Danmark og Sydslesvig. I Struer Kommune er 
der en lang række arrangementer i institutioner, skoler,  
plejehjem og kirker. Programment for Spil Dansk Dagen er klar 
omkring efterårsferien og kan ses på www.struermusikskole.dk 
og i lokalaviser. 

Se øvrige arrangementer i årets løb på www.struermusikskole.dk
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PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
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logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Demokratistafetten vender tilbage

Struer Ungdomsskole og Struer Bibliotek samarbejder igen om 
Demokratistafetten – ”Giv det videre”.   
I uge 14 vil vi igen sætte fokus på unge og demokrati. Dette vil 
ske, ved at vi afholder forskellige arrangementer.  
Mad med mening: Vi laver en ”Pop up restaurant” i gågaden. 
Her vil unge lave mad til andre unge med temaet ”Undgå  
madspild”.  

Kom forbi og se, hvad de unge kan trylle frem og smag på de 
lækre retter. Mens der spises, kan vi få en uformel snak om 
madspild.  
Knallertværksted: En gruppe unge åbner knallertværksted i 
gågaden. Kom forbi med din knallert eller cykel.  
Vi hjælper hinanden med reparationer og kan tale om genbrug 
og bæredygtighed.

4. APRIL - 7. APRIL



7. APRIL - 7. MAJ

Kunst på Mississippi  
I perioden fra den 7. april til 7. maj vil der være mulighed for  
at se udstillingen ”OFF ROAD på Mississippi”. Udstillingen er  
fremstillet af studerende fra Aarhus Kunstakademi.  

Fra den 3. april og frem til ferniseringen den 7. april vil  
kunstgruppen arbejde på udstillingen, der kommer til at fylde 
hele 1. sal. 

Samtidig har kunstgruppen inviteret elever fra Thyholm Skole, 
Struer Billedskole og Struer Statsgymnasium til at deltage i  
tilblivelsen af udstillingen. Der bliver mulighed for, at publikum 
kan være med i skabelsesprocessen tirsdag, onsdag og torsdag  
den 4., 5. og 6. april kl. 10.00-15.00. 

Udstillingen vil være åben i perioden 7. april – 6. maj hver  
fredag, lørdag og søndag kl. 13.30-17.00.

Årets udstillinger:
4. marts - 2. april 2017
Forårsudstilling 

7. april - 7. maj 2017
OFF ROAD på Mississippi
Påskesudstilling

20. maj 2017 - 18. juni 2017
Censureret udstilling

23. juni - 30. juli 2017
Sommerudstilling



14    I    15

Kultur- og Idrætsoplevelser 
i særklasse
På den smukke Limfjordshalvø Thyholm i den nordlige ende af Struer Kommune ligger Midtpunktet og knejser i solen. Her er input 
til krop og sjæl med alt fra idræt, til foredrag, intimkoncerter, teater, revy og kæmpebrag af fester med nationale bands og solister.

Kulturprogram
Lørdag den 8. april kl. 20.00 Lis Sørensen intimkoncert
Onsdag den 19. april - lørdag den 22. april Thyholm Revy 2017
Lørdag den 16. sep. kl. 18.30 Koncert med Runway (Runrig kopiband)
Mandag den 25. sep. Optagelse af programmet: Mit kæreste eje til TV-MIDTVEST. Medbring egne effekter
Fredag den 13. okt. kl. 20.00 Koncert med Sing, Sing, Sing
Lørdag den 21. okt. kl. 18.00 Koncert med Johnny Madsen
Lørdag den 18. nov. - søndag den 19. nov. Julemesse Thyholm Handelsstandsforening
Lørdag den 9. dec. kl. 18.00 Julefrokost med Nikolaj og Piloterne og Peakband

Se mere om alle arrangementer og køb billetter på www.midtpunktetthyholm.dk

MIDTPUNKTET THYHOLM



11. APRIL - 6. MAJ

Time, Site & Lore  
Som en del af Off Road-festivalen og projektet Time, Site & 
Lore udstiller de to videokunstnere, Gunnilla Josephson  
(Canada) og Bassem Yousri (Egypten) deres helt nye værker 
på Struer Museum i perioden 11. april til 6. maj. Råmaterialet til 
værkerne blev indsamlet, da de to kunstnere var på besøg her  
i området i efteråret. De to værker er lavet med udgangspunkt i 

lokale historier. Gunilla Josephsons udgangspunkt var de  
smukke blå glasperler, som blev fundet ved Humlum Kirke i  
slutningen af 1800-tallet. Bassem blev til gengæld ført til  
Oddesund, hvor han fik historien om “Æ Skawmand”  
- eneboeren Christian Vandet Jørgensen.
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Mød Poul Krebs 
– akustisk og helt tæt på 
Med nye og gamle sange og historier - og i særdeles godt  
selskab med Palle Hjorth på tangenter, Rasmus Valdorf på  
trommer, Rune Kjeldsen på guitar og Troels Skjærbæk på bas 
skal vi møde Poul Krebs på scenen i Struer. 

Det sker i Folkets Hus onsdag den 19. april 2017 kl. 20.00.
Poul Krebs er i fuld gang med arbejdet på et nyt soloalbum  
– og det er både nye sange herfra såvel som udvalgte perler fra 
det store bagkatalog, der bliver repertoiret på turen. 

Og selvfølgelig med masser af plads til de gode historier og 
underfundige iagttagelser, der altid er en vigtig del af en aften 
med Poul Krebs.   

Det nye album er lavet i selskab med Poul Krebs faste band – der 
også tager med ham landet rundt i marts og april 2017. Om turen 
siger Poul Krebs selv: 

Vi har sådan set bare ladet de nye sange fortælle deres egen lille 
historie, og nu synes det rigtigt at prøve dem af derude i  
virkeligheden, helt tæt på og nær ved. Uden den store maskine  
- og på nogle af de gode mindre steder - i det store lille land! 

19. APRIL



STRUER MUSEUM

Wear and Share  

Struer Museum er med i fælles nordisk projekt i samarbejde 
med museerne i to af Struers tre venskabsbyer Forssa og 
Södertälje med udgangspunkt i tekstiler. 

Struer Museums vinkel er at arbejde med unge og mode i et 
historisk perspektiv. Struer Museum har i 2016 gennemført en 
del af projektet i samarbejde med Struer Statsgymnasium, men 
vil i 2017 arbejde videre med temaet unge og mode, og denne 
gang med fokus på, at det resulterer i en udstilling. 

Forventet udstillingsåbning er maj, men følg med på Struer 
Kommunes Facebook side.
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Din lokale opera 
er for både voksne og børn
Carl Nielsen på afveje
Onsdag den 3. maj danner Restaurant Ved Fjorden rammen om 
sang og musik og bliver en del af festivalen Off Road. I sam- 
arbejde med egnsteatret Operaen i Midten præsenteres Carl 
Nielsen Jazztrio, der som navnet siger, præsenterer national- 
komponisten i jazzede arrangementer med respekt for den 
nordiske tone.

Carl Nielsen skrev masser af sange, også til tekster af hedens 
skønne digtere. På den måde hænger Carl Nielsen sammen med 
Vestjylland, og ikke mindst med Struer, når man graver sig ned 
i, hvor mange af samtidens digtere, der også gæstede Johannes 
Buchholtz. 

Det er Carl Nielsen Jazztrio, der står bag, med sanger Lars Oluf 
Larsen, pianist Niels Balle og bassist Morten Ankarfeldt. 
Restaurant Ved Fjorden serverer tre retter inspireret af vest- 
jyske råvarer og fynsk forår, så maven kan blive fyldt, før sind og 
øre fyldes.

Musikmenu serveres kl. 18.30. Koncerten starter kl. 20.00
Se priser og billetter på www.operamidt.com

3. MAJ



ENSEMBLE MIDTVEST

Kammermusik i verdensklasse  
Ambitiøse og dedikerede klassiske musikere med speciale i 
kammermusik danner tilsammen Ensemble MidtVest. Elleve 
prisvindende individualister, uddannet fra nogle af verdens 
bedste konservatorier, der i samspillet smelter sammen til ét 
ensemble og formidler et bredt repertoire af klassiske kammer-
musikværker på et internationalt niveau.

Ensemblet blev etableret i 2002 og er kendt for sin ambitiøse 
og kreative programlægning med fokus på den kunstneriske 
kvalitet. Besætningen består af en strygekvartet, en blæser- 
kvintet og en pianist. Siden sommeren 2009 har ensemblet 
boet på HEART – Herning Museum of Contemporary Art.  
Ensemble MidtVest spiller ca. 80 koncerter om året i ind-  
og udland. 

Ensemble MidtVest har samarbejdet med en lang række højt-
profilerede gæstemusikere. Siden 2014 har fagottisten Sergio 
Azzolini været tilknyttet som kunstnerisk konsulent for  
ensemblet med fokus på den tidlige klassiske musik.

Ud over den traditionelle kammermusik arbejder ensemblet 
med improvisation med henblik på at udvikle et fælles og unikt 
musikalsk sprog, hvor grænser mellem musikalske stilarter og 
genrer ikke eksisterer, men hvor intuition, samspil og kreativitet 
styrkes. I den forbindelse har jazzmusikeren Carsten Dahl været 
tilknyttet som kunstnerisk konsulent for ensemblet siden 2007.

Ensemble MidtVest er et af Danmarks fire klassiske basis- 
ensembler og støttes af Statens Kunstfond samt af de fire  
kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.  
Herudover samarbejder ensemblet med adskillige sponsorer.

CARSTEN DAHL & ENSEMBLE MIDTVEST - Improvisationer. Torsdag 18. maj 2017 kl. 19:30 i Struer, Folkets Hus. 
KONCERTUDFLUGT - arr. af Ensemblets Venner. Søndag 11. juni 2017 kl. 15:00 på Venø Efterskole. Pris inkl. kaffe, kagebord og koncert. (tilmelding senest 1. juni)

SÆSONÅBNING - Tirsdag 29. august 2017 kl. 19:30 i Struer, Folkets Hus. 
Billetter købes på www.billetlugen.dk. For mere information se www.emv.dk 
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Danish Sound Day
Danish Sound Day er en årlig tilbagevendende konference for 
innovationsnetværket Dansk Lyd, der er oprettet for at samle, 
udvikle og fejre den danske lydbranche.

I 2017 er det lykkedes Struer Kommune at trække arrangementet 
til Lydens By. Til Danish Sound Day vil Dansk Lydpris blive over-
rakt. Dansk Lydpris er indstiftet af Dansk Lyd og Struer Lydens 
By og uddeles til “en person, forening eller virksomhed, der har 
nytænkt anvendelsen og/eller forståelsen af lyd, eller på anden 
vis har videreudviklet og dermed bidraget til fastholdelsen af 
Danmarks position, som førende på området.”

Modtageren kan være “en lydkunstner, virksomhed eller forsker, 
der får os til at se nye veje i anvendelsen af lyd.”

Tidligere modtagere er Peter Lyngdorf, grundlægger af Hi-Fi 
Klubben, samt Flemming Madsen og Jan Voetmann, der stiftede 
Dansk Lyd og har taget flere andre tiltag for at samle lyd- og
musikbranchen.

Tid: 18. maj 2017. Sted: I Folkets Hus.
Arrangører: Dansk Lyd og Struer Kommune

18. MAJ

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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19. MAJ

Old Boys Landsholdet mod Struer  
”Struer Firmaidræt har 50 års jubilæum i 2017, og det markeres 
med en opvisningskamp med Old Boys Landsholdet. Old Boys 
Landsholdet plejer at spille seks landskampe i årets løb, og der 
er rift om at se de tidligere topstjerner. Det er der ikke noget at 
sige til. I de seks landskampe i 2016 blev der vist fremragende 
flot fodbold og en målscore på 52 - 5, hvilket ikke er til at  
“kimse af”. Vi håber også, I vil tage godt imod Old Boys  
Landsholdet den 19. maj i Struer. 
 
I bruttotruppen til landsholdet finder man bl.a. spillere fra EM 
triumfen i 1992 – som eksempelvis Kim Vilfort, John Sivebæk og 
Flemming Poulsen. 

Der er selvfølgelig også stærke spillere fra VM og EM slutrun-
derne i 1998 og 00’erne som eksempelvis Stig Tøfting, Jesper 
Grønkjær, Martin Jørgensen, Lars Jacobsen og Christian  
Poulsen.  

Vi tror, at der venter såvel publikum som det udvalgte hold fra 
Struer en stor oplevelse, når de gamle fodboldhelte indtager 
Struer Stadion.

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Endnu et stort sejlstævne til Struer
170 af landets bedste sejlere kommer til Struer i forbindelse med 
”Sejlsportsligaen” i maj måned. Sejlsportsligaen er en turnering 
for 36 sejlklubber - fordelt på en 1. og en 2. division med 18  
klubber i hver. Klubberne i de to divisioner møder hinanden ved 
fire weekendstævner i løbet af sæsonen.   

Sejladserne afvikles i bådtypen J/70. Der er seks både på banen 
ad gang, de sejler speed fleet-races af 12-15 minutters varighed. 
Mellem hver sejlads skiftes besætninger. Protester afgøres på 
vandet. Sejladsen er kendetegnet som meget publikumsvenlig, 
da den kun 450 meter lange bane er placeret tæt på havnen, 
således at publikum kan følge med fra havnekajen.  
 

Efter årets fjerde stævne i 1. division kåres en samlet ligavinder 
– og dermed en dansk mester for sejlklubber. De fem nederst 
placerede klubber rykker ned i 2. division. Samtidig rykker de 
fem bedst placerede 2. divisionsklubber op i 1. division.  

Stævnet i Struer foregår således over to weekender i maj, hvor 
både 1. og 2. divisionssejlere skal dyste. Struers bedste hold sejler 
p.t. i 2. division.

Sejlsportsligaen er et flot indslag til købstadsjubilæet, og vi 
håber, at mange vil lægge turen forbi Struer Havn for at bakke 
de lokale helte op.

Ligasejlads 1. divsion den 20.-21. maj
Ligasejlads 2. division den 27.-28. maj

LIGASEJLADS

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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ØVRIGE ARRANGEMENTER

Dato Arrangmentets navn Sted Arrangør www

    

APRIL    

1. april Åbne vestjyske mesterskaber i BOWLS Struer Energi Park Aktiv Onsdag www.aktivonsdag.dk

7. april Koncert m/Fede Finn & Funny Boys Rådhuspladsen Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

24.-30 april Struer Spiser Sammen Struer Struer Frivilligecenter www.struerfrivilligcenter.dk 

26. april Fra havedrømme til drømmehave Gimsinghoved  Struer Havekreds www.struer.haven.dk

28. april Fredagskoncert m/Ole Gas Rådhuspladsen Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk 

29. april Dansens Dag Struer midtby Struer Bibliotek www.struerbibliotek.dk

MAJ    

4. maj Koncert: “Polyfeen” Folkets Hus Musikforeningen Lydens By www.folketshus.struer.dk

6. maj Kapsejladsen: “Venø Rundt” Struer Bugt/Struer Sejlklub Struer Sejlklub www.struersejlklub.dk

6. maj 25 års jubilæumsplantemarked  Gimsinghoved Struer Havekreds www.struer.haven.dk

7. maj “Vandrenålen” - nye vandreruter 20 steder i Struer Kommune Struer-Egnens Turistforening www.visitnordvestjylland.dk 

15. maj Lyden af Norden  Struer Bibliotek Foreningen Norden www.struer.foreningen-norden.dk 

16. maj Kilen Rundt 2017 - Lydens løb Struer Energi Park, boldbaner AK Kilen www.akkilen.dk 

19. maj Fredagskoncert m/Jacob Sveistrup Rådhuspladsen Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

20. maj AGRO Top Løbet Struer Energi Park Holstbro Cykelklub www.holstebro.cc

25. maj Limfjords Cup 2017 Løversangervej 2, Bremdal BIK Petanque i Struer www.bik-petanque.dk

26. maj Open by Night Struer midtby Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

30. maj Åbne haver i Asp, Ølby og Fousing Asp/Ølby/Fousing Struer Havekreds www.struer.haven.dk 

JUNI    

9. juni Fredagskoncert m/Rock Nalle Rådhuspladsen Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

10. juni Havnens Dag Havnen i Struer Struer Sejlklub/Nordvestjysk Fjordkultur www.struersejlklub.dk  

    www.nordvestjyskfjordkultur.dk 

10.  juni FDF Struers 100 års jubilæum Østergade 16 FDF Struer www.struer-fdf.dk

15. juni Træningsevent for unge Struer Fitness Struer Fitness www.struerfirmaidraet.dk  

15. juni Åbent hus i Café Kilen - Fortæl om dit liv Café Kilen Café Kilen www.struer.dk

Foreningernes fejring 
af Struers købstadsjubilæum  

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Dato Arrangmentets navn Sted Arrangør www

22. juni Træningsevent for seniorer Struer Fitness Struer Fitness www.struerfirmaidraet.dk  

29. juni Træningsevent på havnen Struer Havn Struer Fitness www.struerfirmaidraet.dk  

30. juni Fredagskoncert m/Richard Ragnvald Rådhuspladsen Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

AUGUST    

4. august Fredagskoncert m/Lærke fra MGP Rådhuspladsen Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

5. august Petanque-event Østergade 16 BIK Petanque i Struer www.bik-petanque.dk

9. august Plant et træ Anlægget Struer Havekreds www.struer.haven.dk

12. august “Den spiselige have” ifm. SANS 2017 Struer midtby Struer Havekreds www.struer.haven.dk

SEPTEMBER    

3. september Kapsejladsen: “Ladies Cup” Struer Bugt/Struer Sejlklub Struer Sejlklub www.struersejlklub.dk

9. september Kapsejladsen: “Venø Rundt” Struer Bugt/Struer Sejlklub Struer Sejlklub www.struersejlklub.dk

15. september Fredagskoncert Rådhuspladsen Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

29. september Open by Night Struer midtby Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

OKTOBER    

7. oktober Lyserød lørdag bl.a. Struer gågade Kræftens Bekæmpelse Struer Lokalafd. www.cancer.dk

27. oktober Open by Night Struer midtby Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

NOVEMBER    

8. november Aktiv Onsdag - 10 års jubilæum Struer Energi Park Aktiv Onsdag www.aktivonsdag.dk

24. novmber Black Friday Struer midtby Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk

29. november Julestemning/Juledekoration Struer Statsgymnasium Struer Havekreds www.struer.haven.dk

DECEMBER    

1. december Christmas Night Struer midtby Struer Handelsstandsforening www.struerhandel.dk 

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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27. MAJ

Kilen Rock 2017  
Kilen Rock har 10 års jubilæum i 2017 og du inviteres til  
Danmarks største havefest lørdag den 27. maj. 

Årets Kilen Rock bliver baseret på noget, I kender. Gode danske 
navne, som kan skabe en fest, krydret med et sjovt indslag fra 
Tom Donovan, der kan få smilet frem med sin irske lune.

Vi er rigtig glade for at kunne præsentere et af Danmarks største 
pop-bands fra 90’erne, nemlig Michael Learns to Rock,  
hvor der kan synges med på de gamle klassikere.  

Når Lis Sørensen går på scenen vil der også blive spillet mange 
gode, kendte numre leveret af nogle af Danmarks bedste  
musikere. 

For anden gang får vi besøg af LIGA, som holder en super fest 
med mange glade numre. 

Vi vil også gerne have gang i rockbenet, og det skal leveres af 
Bon Jovi Jam. Der er dømt luftguitar og fællessang på Bon Jovis 
kendte numre.

Det er besluttet at gøre mere for de unge i år. Der skal jo gerne 
være Kilen Rock mange år endnu. Derfor vil vi gerne have flere 
unge gæster, og dem skal Gulddrengen gerne kunne trække til.  
Gulddrengen topper alle streaming lister og awardshows, så  
glæd dig til en mega fest!!



26    I    27

Struer Tracks
Urban Sound Art Festival
Struer Tracks er en festival for lydkunst, der finder sted i Struers 
byrum. Værkerne kan opleves i byens gader. De kan dukker op, 
når man mindst venter det og give tankevækkende, udfordrende 
og smukke oplevelser, eller de kan stå frem som tydelige lyd-
mærker og kendetegn for byen og stederne.

Struer Tracks er en lokal kunstfestival i den forstand, at værk-
erne er udarbejdet og tilpasset til byen. Struer er ikke bare et 
bagtæppe for kunstnernes udfoldelse, men selve omdrejnings- 
punktet. Måske kan festivalen gøre os klogere på, hvad der  
kendetegner byen og livet i den.

Struer Tracks byder også på en række workshops og seminarer, 
hvor borgere og besøgende har mulighed for at deltage i ud-
forskningen af Struer som “Lydens By” og i det hele taget blive 
klogere på lyd som en komponent i kunst og byliv.

Under Struer Tracks vil det virkelig kunne opleves, at Struer er 
“Lydens By”!

2. JUNI - 18. JUNI

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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2. JUNI 

Afsløring af lydskulptur  

Som en markering af lydfestivalen ”Struer Tracks” 
bidrager Kulturcenter Struer med afsløring af Frode 
Gundorf Nielsens lydskulptur ”Vind & Vand”, der indgår 
som ét af værkerne i festivalen. 

Afsløringen af skulpturen vil blive foretaget af borg-
mester Mads Jakobsen fredag den 2. juni 2017 kl. 15 
i haven ved Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter, 
hvorefter der vil blive en minikoncert med Marybell 
Katastrophy, hvor vandorglet vil indgå.  

Efterfølgende vil Thomas Flarup & Co. sørge for lidt 
loungemusik, og der vil være mulighed for at købe 
fadøl og grillpølser, hvis vejret arter sig. 

Lydskulpturen ”Vind & Vand” fungerer som et vand-
orgel med i alt 12 toner, der spiller melodier, ved at 
trykluft og vand skaber en lyd. Vandorgelet består af 
tre slanke søjler med hver fire resonansrør. Disse tre 
søjler placeres i en trekant, så der i midten opstår et 
optimalt lyttested for publikum. Skulpturgruppens  
højeste punkt bliver ca. 420 cm. 

Kunstneren bag værket, Frode Gundorf Nielsen, har 
siden 1996 arbejdet med lydinstallationer. Dette  
spændende projekt består i at arbejde med ele-
mentære lyde skabt ved at mixe luft og vand,  
hvorved der skabes uventede klanglige oplevelser. 

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Provstigudstjeneste 2. Pinsedag 
2. Pinsedag - mandag den 5. juni kl. 10.30 
Ved Fjorden, Struer Marina
 
I anledning af Struers 100 års købstadsjubilæum i 2017 afholdes 
fælles friluftspinsegudstjeneste for hele Struer Provsti 2. Pinse-
dag på plænen Ved Fjorden ved Struer Marina. 

Havnen i Struer og jernbanen har gennem tiden været af stor 
betydning for Struer bys vækst og vil danne rammen omkring 
dette års pinsegudstjeneste mellem Struer by og Fjorden.

Provstiets præster deltager ved gudstjenesten, og børnekor fra 
de forskellige kirker i provstiet kommer og synger. Børne- og 
ungdomsorganisationerne medvirker med faneindmarch ved 
procession. 

Efter gudstjeneste er der mulighed for at købe noget at spise 
og drikke – eller den medbragte mad kan nydes på plænen Ved 
Fjorden.
                                                                                                           

5. JUNI

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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7. JUNI

Charity Golf Challenge  
Charity Golf Challenge 2017 – En golfturnering med en lang 
række kendte navne.

Som led i festlighederne i forbindelse med Struers 100 års køb-
stadsjubilæum afvikler Struer Kommune  og tidligere medie- 
direktør i UEFA Frits Ahlstrøm i samarbejde med Struer 
Golfklub en golf-velgørenhedsturnering med masser af  
”Stjernedrys”. Bl.a har følgende navne allerede sagt ja til at 

deltage: Frank Arnesen, Lars Christiansen, Jesper Grønkjær, 
Ulrik Wilbek, John ”Faxe” Jensen, Tom Kristensen og mange 
flere. 

Dato: 7. juni. Tidspunkt: 10.00. Sted: Struer Golfklub.
Hele overskuddet går til velgørenhed for børn:
Børnecancerfonden, Red Barnet og Broen Struer (en forening, 
der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv).

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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DR VokalEnsemblet
Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 
Struer Kirke
DR VokalEnsemblet i samarbejde med lokale kor
Dirigent & vært: Phillip Faber

DR VokalEnsemblet præsenterer sammen med Struers  
egne kor en flot koncert i sangens tegn, der vil få taget  
til at løfte sig af Struer Kirke. Dirigent, komponist og  
kortroldmand Phillip Faber er dirigent og vært ved  
koncerten. Phillip er til daglig chefdirigent for DR PigeKoret  
og kendt fra en række TV-udsendelser, blandt andet som  
veloplagt vært i Den Klassiske Musikquiz på DR K. I dagene op 
til koncerten i Struer kan man også opleve DR VokalEnsemblets 
sangere flere andre steder i byen – de kan poppe op når og  
hvor man mindst venter det! 

Program: Offentliggøres senere på www.struer.dk

14. JUNI

Philip Faber. Foto: Agnete Schlichtkrull
VokalEnsemblet. Foto: Agnete Schlichtkrull

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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15. JUNI

DR SymfoniOrkestret 
Torsdag den 15. juni 2017 kl. 19.30 
Struer Statsgymnasium
Solist: Johnny Teyssier
Dirigent: Antonello Manacorda
Vært: Mathias Hammer

Ved koncerten i Struer Statsgymnasium præsenterer DR  
SymfoniOrkestret under ledelse af den italienske dirigent  
Antonello Manacorda noget af den bedste musik, der er 
skrevet for orkester. Faktisk blev Mozarts klarinetkoncert så 
sent som i 2014 kåret af P2s lyttere som alle tiders bedste  
klassiske værk. I Struer spiller orkestret koncerten med sin 
egen soloklarinettist Johnny Teyssier som solist. 
 

Før koncerten er publikum velkommen til arrangementet  
”Mød Musikken” med Mathias Hammer, der introducerer  

aftenens program. Mathias er til daglig vært på P2 og er også 
holdkaptajn i Den Klassiske Musikquiz på DR K. 

Program:
M. Ravel: Bolero
W.A. Mozart: Klarinetkoncert, KV 622
P. Tjajkovskij: Symfoni nr. 6, opus 74, ”Pathétique”

www.drsymfoniorkestret.dk

DR SymfoniOrkestret. Foto: Per Morten Abrahamsen
Mathias Hammer. Foto: Agnete Schlichtkrull

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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DR BørnSyngerSammen
Fredag 16. juni 2017 kl. 13.00
Folkets Hus 
Børnekoncert
Medlemmer af DR Big Band
Vært: Silja Okking

BørnSyngerSammen i Struer med Silja Okking. Folkets Hus vil 
blive fyldt af sangglade børnestemmer fra Struers børnehaver og 
0. klasser, når BørnSyngerSammen i Struer løber af stablen.

 
 

DR SpireKorets dirigent Clara Smedegaard har i tæt samarbejde 
med lærerne siden marts måned øvet flittigt med skolebørnene 
fra Bremdal og Thyholm skoler, så de sammen med Silja Okking 
fra Ramasjang kan være forrygende forsangere til koncerten i 
juni.

BørnSyngerSammen-koncerten får den bedst tænkelige 
musikalske opbakning af 4 musikere fra DR Big Band. Man kan 
glæde sig til en koncert, hvor der skal synges, danses og grines. 

Program: Offentliggøres ved koncerten
Følg med på www.struer.dk

16. JUNI

DR Big Band. Foto: Michelle Kallestrup Berg & Stinna Skrivergaard
Silja Okking. Foto: Anders Aagaard-Strube

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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16. JUNI

DR Big Band 
Fredag 16. juni 2017 kl. 20.00
Folkets Hus
Solist: Sinne Eeg

En koncert særligt tilrettelagt til En By Spiller Op. Programmet 
spilles kun én gang – og det er i Struer. Den består af to afde-
linger, som repræsenterer hver deres snit ind i jazzens historie: 
Første afdeling består af DR Big Bands eget, helt unikke  
repertoire fra arkiverne – komponeret af Thad Jones, Ray Pitts 
m.fl. Anden afdeling har Sinne Eeg som solist og er helliget 
en hyldest til Ella Fitzgerald, som ville være fyldt 100 år i 2017. 
Koncerten præsenteres af en vært fra DRs jazzkanal P8 Jazz 
– og der venter publikum både internationalt stjernedrys og 
spændende lokalt islæt under koncerten…

Program: Offentliggøres ved koncerten
Følg med på www.struer.dk

Sinne Eeg. Foto: Agnete Schlichtkrull

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Papirkunst på Gimsinghoved

Kan et simpelt ark A4-papir animere tragedier og komedier? I 
Peter Callsens hænder kan det!

Med sin tekniske overlegenhed og sin fine fornemmelse for men-
neskelivets såvel som materialets skrøbelighed og tryllebindende 
potentiale skærer han vedkommende historier ud af noget så 
ordinært som det hvide papir.

Som Callesen selv udtaler: ”Jeg finder det interessant at arbejde 
med A4-papiret. Det er stadig i dag et af de mest brugte medier 
til bærere af information, hvilket gør materialet kendt af alle, men 
derfor også let overset som et materiale i sig selv.”

Callesen demonstrerer i sine papirværker, at det flade papirark 
kan rejse sig til et levende rumligt billede. De billeder, han skaber 
af papiret, er flerdimensionelle i den forstand, at der både er en 
positiv og en negativ form, hvor silhuetten ofte er det stærkeste 
udtryk. 

Peter Callesen har lavet et utal af soloudstillinger i både ind- og 
udland. Han er internationalt anerkendt for sit arbejde med pa-
piret, han er f.eks. repræsenteret på Mallin Collection i New York 
og Wallsall Art Gallery i England. Derudover har han modtaget 
Eckersbergmedaljen, Det Klg. Kunstakademi. 

På udstillingen vil Peter Callesen desuden vise værker og  
installationer, som beskæftiger sig med sprog/ord og tekst.  
Disse værker handler bl.a. om sprogets begrænsning og 
opløsning, og det er også et forsøg på at arbejde med sproget 
som andet end symboler og betydninger. 

17. JUNI - 17. SEPTEMBER

GIMSINGHOVED
kunst- & kulturcenter



17. JUNI

Danmark Dejligst Thyholm  
Danmark Dejligst Thyholm er en forrygende havefest for hele 
familien, og du kan komme med – ganske GRATIS.

Programmet for Danmark Dejligst Thyholm indeholder:

Sommergudstjeneste
Velkomst ved Thyholm Skoles kæmpekor
Musik med bl.a. Rasmus Nøhr, Zididada, Wafande, Jonah  
Blacksmith samt vinderen og 2. pladsen fra ungegruppen af 
X-Faktorstjerner sammen med masser af lokale bands og solister. 

Hele programmet inkl. tidsplan kan ses på 
www.danmark-dejligst.dk

Med Danmark Dejligst Thyholm får du som gæst en vidunderlig 
dag, hvor familien kan samles om alt fra musikken til aktiviteter 
som børnelegeland, kåring af årets “Danmark Dejligst-hund”, 
kagekonkurrence, boder og konkurrencer.

Danmark Dejligst Thyholm er langt mere end en festival. Det er 
et sammensurium af sammenhold, aktiviteter, alle aldre, forskellig 

musik. Kort sagt en event, som viser Thyholm frem fra sin  
smukkeste side, for at du som gæst kan få en helt unik oplevelse 
fra sommeren 2017. 

Havefesten slutter med en særlig oplevelse ved lejrbålet. På den 
nye skovscene giver Rasmus Nøhr en akustisk koncert. I 2016 var 
det et højdepunkt, som gav publikum lidt våde øjne. Det var en 
stor oplevelse, der rundede en helt vild begivenhed af… det kan 
du opleve igen i år.
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Fjorden på bordet
Struer deltager naturligvis også i Europæisk Gastronomiregion 
2017 i forbindelse med Aarhus 2017.

Vejen fra fjord til bord er ikke alene kort i Struer, den kan også gå 
af utraditionelle veje. På Restaurant Ved Fjorden viser vi, hvordan 
man kan bruge råvarer fra og omkring Limfjorden til lækker og 
spændende mad.

Formålet er at skabe interesse for lokale råvarer og vise, hvordan 
man kan bruge lokale råvarer på en anderledes måde.
Eventen vil finde sted tre steder: 

1. Udenfor Restaurant Ved Fjorden, hvor der vil være udekøkken. 
I udekøkkenet vil der blive produceret kød (Ausumgaard gris/
Venø lam) og grøntretter. I retterne vil urter fra naturen og tang 
være gennemgående.

2. Ved den lille bygning for enden af den brede bådebro ved  
lystbådehavnen vil der være to aktiviteter. Krabbefangst, hvor 
børn kan sælge deres friskfangede krabber, der vil blive omdan-
net til krabbesuppe, mens de kigger på. Desuden vil man kunne 
få serveret nyfortolkninger af gamle retter – f.eks. skipperlab- 
skovs af saltet fisk, kartoffelsalt med bakskuld og så videre.
For børn, deres forældre og bedsteforældre.

3. “Ishuset Ved Fjorden”, her vil man kunne få serveret is og  
hotdog i ny forklædning. Is af vilde urter, tang, grøntsager i 
stedet for bær, chokolade og så videre, samt hotdogs med røget 
fisk og anderledes tilbehør.

17. JUNI



TURISTRUNDVISNINGER

Bang & Olufsen og skulpturer  

Bang & Olufsen rundvisning – lyd og billeder i verdensklasse
Se og hør historien om Bang & Olufsen i Struer. En guidet 
rundvisning på Bang & Olufsen samt i Struer Museums Bang & 
Olufsen udstilling.

Dato: den 22. juni, 17. august og 22. august kl. 13.00-17.00. 

Startsted: Bang & Olufsens hovedkontor ”Gården”, Hjermvej 27, 
7600 Struer
Slutsted: Struer Museum, Søndergade 23, 7600 Struer
Rundvisningerne foregår på henholdsvis dansk og/eller engelsk. 
Fra 12 år. Ingen dyr tilladt!

Prisen er inkl. kaffe og whiskylagkage på Struer Museum.
Billetter kan købes på www.visitnordvestjylland.dk og på Struer 
Museum.

Skulpturer i Struer – en guidet vandretur
Tag med på en guidet vandretur i Struer by, hvor du får fortalt 
historien om de mange spændende og flotte skulpturer.

Dato: 28. juni, 2. august og 9. august kl. 19.00.
Startsted: ved Infocenter Struer, Smedegade 1, 7600 Struer.
Vandreturen er gratis, men tilmelding nødvendig på  
www.struerbibliotek.dk 
Der er lavet en folder, så du selv kan gå eller cykle rundt til de 
forskellige skulpturer. Du kan hente folderen i Infocenter Struer.

Struer Turistbureau
Smedegade 7, 7600 Struer
T: 45 9684 8501
M: turist@struer.dk
www.visitnordvestjylland.dk
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Struer Racing Festival 
Struer Racing Festival er en dag, hvor alle sanser vil blive udfordret. Der vil være masser af flotte racerbiler og spændende  
veterankøretøjer at kigge på. Du vil mærke duften af brændt gummi og benzin ligesom dine ører vil blive fyldt med god musik fra 
potente sportsvogne, som giver den gas på highspeedbanen. En helt unik oplevelse af Lydens By, med en duft af benzin.

1. JULI

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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7. JULI - 9. JULI 

Struer Shantyfestival 2017  
Struer Shantyfestival 2017 afholdes i weekenden den 7. - 9. juli 2017. Der forventes at deltage ca. 10 kor med mellem 250 og 300 
sangere. Samtidig med festivalen forventer vi, at der vil være en række træskibe på besøg i havnen. I løbet af weekenden vil der 
være både optræden af korene på kommunens institutioner og rundt omkring i byen samt åbent skib på havnen. Aktiviteterne vil 
hovedsageligt finde sted lørdag den 8. juli.

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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12. AUGUST

SANS 2017
Nordvestjyllands 
største fødevare-
festival

SANS afvikles for 8. gang i år i Struer og festivalen har gennem 
sin levetid haft vokseværk både med hensyn til antal deltagen-
de aktører og antal tilskuere. De foregående år er det skønnet, 
at mellem 10.000 og 12.000 mennesker har besøgt festivalen i 
Struer midtby og på havnen, hvilket dermed gør den til Nord-
vestjyllands største fødevarefestival. I 2017 vil SANS have fokus 
på Struers 100 års købstadsjubilæum og der arbejdes derfor på 
at skabe nogle nye overraskelser til publikum.

Derfor har vi taget ”100 års temaet” til os og vil bl.a. se på 
fødevareudviklingen i de forgangne 100 år. Hvad er der sket med 
fødevarerne siden da? Hvordan lavede man mad dengang? 

Findes der 100 år gamle opskrifter og redskaber fra dengang ?
Der vil være kendiskokke og en række af regionens små og 
mellemstore fødevareproducenter og -forhandlere, der udstiller 
varer, giver smagsprøver m.v. i byens gader og stræder.

Der vil være nye tiltag og disse tiltag skal være med til at tiltræk-
ke endnu flere gæster og udstillere til Nordvestjyllands største 
fødevarefestival SANS i 2017.

Louisa Lorang deltager igen ved SANS 2017, som hun også 
deltog i tilbage i 2012. Siden er der sket meget, og i år vil Louisa 
også forholde sig til dette års tema for SANS 2017, nemlig ”100 
års” temaet.

Louisa Lorang har i årevis været kok på TV2 og er især kendt fra 
Go’morgen Danmark. Hun udvikler opskrifter til Aarstiderne.com, 
er fast madskribent på ugemagasinet ALT for damerne og siden 
læretiden på Restaurant Frederiksberghave har hun udgivet en 
lang række kogebøger. Hent inspiration i Louisa Lorangs køkken 
på www.louisalorang.dk

Mere information på www.sansefestival.dk

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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STRUER MUSEUM

Lyduniverset  
I Struer Museums Lydunivers kan du gå på opdagelse i lydens 
og lydteknikkens verden. Gennem 10 fascinerende og lærerige 
oplevelser, eksperimenter og spil kan man opleve nye sider af 
lyden og lære mere om vores hørelse og lydens naturviden-
skabelige egenskaber. Eksempelvis kan vi snyde din hjerne til 
at tro, at du er ved at få klippet dit hår. Eller du kan prøve at 

lægge lyd på en tegnefilm. Eller opleve det nyeste indenfor 
lyd til hjemmebiografen. Eller måske endelig forstå hvordan en 
højttaler er skruet sammen. Alle oplevelserne er ledsaget af 
formidlingsvideoer med nogle af landets klogeste hoveder  
indenfor lyd, så du kan gå herfra beriget med både nye  
oplevelser og ny viden.
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Lydbranchens fagkonference 2017

Skarpe hjerner fra den globale lydbranche holder fagkonference 
om fremtidens udendørs scenelyd i Struer Lydens By.

Audio Engineering Society (AES) er det tværfaglige netværk 
bag konferencen, som samler lydspecialister fra hele verden i en 
række undernetværk og interessegrupper. 

Deltagerne ved konferencen i Struer er eksperter fra branchen, 
erfarne praktikere, tekniske eksperter, selvlærte lyd-guruer 
og unge teknikere samt studerende. Over tre dage udveksler 
deltagerne erfaringer fra akustikkens frontlinje, præsenterer 

nye forskningsresultater og holder workshops i et kreativt og 
inspirerende miljø. 

Afslutningen på konferencen falder sammen med lydmotions- 
løbet Run to the Beat. Det giver deltagerne en unik mulighed 
for at trykprøve deres ideer til fremtidens udendørs lyd- 
oplevelser i et komplekst akustisk miljø. 

31. AUGUST – 2. SEPTEMBER 

SOUND 
REINFORCEMENT
OPEN AIR VENUES

STRUER – CITY OF SOUND – DENMARK
2017 AUGUST 30TH – SEPTEMBER 2ND

3RD AES INTERNATIONAL CONFERENCE ON
”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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2. SEPTEMBER - 3. SEPTEMBER

DM i mountainbike
i Klosterheden

Et godt samarbejde mellem Struer Kommune, Struer 
Cykelklub, Lemvig Cykelklub og Danmarks Cykle Union 
(DCU) har nu resulteret i, at Klosterheden danner  
rammen for DM i MTB Marathon i weekenden den  
2.-3. september 2017. 

Som optakt til DM køres der samme weekend i Kloster-
heden MTB Marathon, som er et motionsløb, hvor alle 
kan køre med.

På Struer Rådhus er der glæde over, at det er lykkedes 
at trække dette DM til Struer Kommune. Formand for  
Erhvervs- og Turistudvalget Martin Hulgaard siger: ”Da 
vi første gang hørte om muligheden for at få dette DM 
fra Struers turistchef Kim Høfler, var vi selvfølgelig  
interesserede i at støtte op omkring bestræbelserne 
med at få placeret arrangementet i Klosterheden.  
Erhvervs- og Turistudvalget har således bevilliget kr. 
25.000 til løbet, da dette DM passer ind i forhold til 
vores eventstrategi og vores øvrige ambitioner i forhold 
til udvikling af MTB sporten i Struer.”

Sidste års DM, der blev afviklet i Aarhus, trak ifølge 
DCU omkring 600 ryttere, hvorfor det kan betegnes 
som et rimeligt stort løb, der alt andet lige vil bidrage 
med såvel overnatninger som markedsføring af Struer.  

Endelig et det også et flot arrangement, der vil passe 
ind i forhold til Struers 100 års købstadsjubilæum i 2017.

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
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LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Run To The Beat
For tredje år i træk afvikles Run To The Beat powered by Bang & Olufsen i Struer. Løbet har de to foregående år trukket tusindvis 
af løbere til og vandt i 2015 “Oplevelsesprisen” i Danmark. Det er et løb, der er bygget op omkring musik, og på ruten vil løberne 
for hver kilometer stifte bekendtskab med DJ stationer, der via musikken skal sørge for at sætte stemning i det store løbefelt. Efter 
løbet er der afterparty på Bang & Olufsen området, hvor nogle af Danmarks bedste bands vil spille op. Som noget nyt er der i år 
indført en 5 km rute, således at løbet nu har tre distancer: 5 km, 10 km og ½ maraton. Se mere på www.runtothebeat.dk

2. SEPTEMBER
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”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til
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LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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9. SEPTEMBER - 16. SEPTEMBER

HUman NAture 3D lydteater  

VERDENSPREMIERE
Præsenteret af Teater Katapult

HUman NAture er et 3D lyd-teaterprojekt, der gentænker tea- 
terforestillingen og tematiserer fremmedgørelsen mellem men-
nesket og naturen. Publikum bliver udstyret med hovedtele-
foner, som skal bæres under hele forestillingen, og inviteres til 
en uforglemmelig teateroplevelse, der udspiller sig både i eget 
sind og krop og i fællesskab med det øvrige publikum. 

Forestillingen HUman NAture handler om en moderne kvinde, 
der synes at have mistet forbindelsen til naturen. Forestillingen 
stiller samtidig spørgsmålet: ‘Har vi ikke alle det?’ Teaterprojek-
tet foregår som dramatisk lyddesign i flere kommuner, hvor hver 
optagelse peger frem mod forestillingen på Teater Katapult. På 
udvalgte steder i Region Midtjylland kan man plugge sig ind i 
lydzoner, som fortæller en prolog til den historie, der foregår på 
scenen. Det stedspeficikke lydspor fra projektet vil leve videre 
som lydfortællinger og invitere til oplevelser længe efter 2017.



Limfjorden Rundt 
”Limfjorden Rundt” er Danmarks største regatta for ældre brugsfartøjer, altså forskellige klasser af historiske træskibe. Den årlige 
kapsejlads strækker sig over fem etaper og en af etaperne kommer forbi Struer. Kom ned og oplev den hyggelige og uhøjtidelige 
stemning, der er et varemærke for den historiske regatta. Først og fremmest bliver det oplevelsen af de mange flotte træskibe, der 
udgør feltet i årets kapsejlads. Som sædvanlig er der opstillet boder, telte m.m. på havneområdet, og som noget nyt får vi i år besøg 
af Old Boys Big Band, der vil sørge for den musikalske underholdning på havnen. Dermed er alle ingredienserne klar den årlige 
folkefest på havnen. 

13. SEPTEMBER
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”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
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1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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15. - 17. SEPTEMBER

Struer Sky Rally 
på Lindtorp 
Flyveplads
I weekenden den 15. til den 17. september 2017 vil Dansk 
Hanggliding og Paragliding Union afholde Struer Sky 
Rally - et motoriseret paragliding stævne på Lindtorp 
Flyveplads. Der vil være masser af flyvning med  
motoriserede paraglidere, rig mulighed for at tale med 
piloterne, kigge på udstyr og opleve ,motoriseret  
paragliding og en pylon race konkurrence. Konkurren-
cen foregår på en slalombane, som piloterne flyver 
igennem i lav højde, koblet med særlige elementer, der 
tester piloternes evne: bombekast, touch-and-go og 
præcisionslanding. Her scorer piloterne point ved  
færdiggørelse af opgaver samt for den hastighed, 
hvormed de gennemfører banen. 

Så tag hele familien med forbi Lindtorp Flyveplads og 
oplev motoriseret paragliding med masser af hygge og 
spænding.

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Noah med band i Folkets Hus

Rendyrket pop fra allerøverste hylde med fængende melodier 
og ærlige tekster. Det er blevet Noahs varemærke, og Troels 
Gustavsen bag aliasset Noah leverer budskabet med sin unikke 
klang og stærke fortolkningsevne. Noah har en nordisk tone 
af melankoli, og sangene har gjort deres indtog på de danske 
radiostationer og streamingtjenester. 

Siden gennembruds-singlen ’Alt Er Forbi’ i 2012 har Noah mar- 
keret sig med en steppebrand af dobbeltplatin-vindende hits 
som ’Over Byen’ og ’Det’ Okay’ og dannede således grund for 
det selvbetitlede debutalbum, der solgte Guld i 2013.

Noah har siden 2012 givet os nogle af landets største hits på 
dansk, men 2016 blev året, hvor Danmark for alvor har fået sat 
ansigt på den unge mand bag Noah. Foruden en lang række 
udsolgte koncerter stod Noah bag OL-sangen ”Vi brænder”, 
som har været en af de mest spillede danske sange sidste 
sommer og Noah deltog ligeledes i sidste års sæson af musik-
programmet ”Toppen af poppen” på TV 2.

Noah har tidligere været en duo alias Troels Gustavsen og  
guitarist Lasse Dyrholm, men nu er Noah et soloprojekt, da 
Lasse Dyrholm ved årsskifet forlod Noah for at fokusere på 
andre kreative opgaver.

21. SEPTEMBER
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30. SEPTEMBER - 7. OKTOBER

Litteraturfestival 2017  

I år er det syvende gang i træk, at vi afholder Litteraturfestival. 
Det er blevet en god og fast tradition, som tiltrækker publikum 
fra såvel lokalområdet som fra nabokommunerne. 

Programmet i år er: 
Lørdag d. 30. september 
Christian Søgaard Trio underholder med skøre og skæve  
historier, digte og sange af Rune T. Kidde. For voksne og børn 
fra ca. 12 år.

Tirsdag d. 3. oktober 
Merete Pryds Helle: Om arbejdet og livet bag romanen ”Folkets 
skønhed”

Torsdag d. 5. oktober 
Katrine Marie Guldager fortæller om romanen ”En uskyldig 
familie”

Lørdag d. 7. oktober 
Lise-Lotte Wiemer: Årets nye litteratur 2017
Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy
Manu Sareen: Fra indvandrerdreng til politiker.
Thorstein Thomsen: Om sit liv og sine romaner - krydret med 
musik.

Rune T. Kidde-show
Lørdag i uge 39 varmer vi allerede op til årets Litteraturfestival 
med et arrangement om Rune T. Kidde. Hvem kender ikke Ækle 
Æventyr og Bedstemor Bob og søde Sally Sukkertop. 
Den 27. september 2017 ville nu afdøde Rune T Kidde være 
fyldt 60 år. Vi får besøg af Christian Søgaard Trio, som under-
holder med sange, digte og ækle eventyr. Kom og oplev et 
musikalsk sammenkog af sprudlende jazz og verdensmusik, 
hvor Christian fortæller historier fra sit 25 års lange samarbejde 
med den spændende forfatter.  

Slægtskrøniker 
Som ved en tilfældighed har tirsdagens og torsdagens fore-
drag en vis samhørighed. Begge foredrag giver et tidsbillede 
og en samfundsbeskrivelse over en periode i Danmarks histo-
rie. Merete Pryds Helle beskriver tiden fra 1930’erne og frem til 
1970’erne, og hvor hendes fortælling slutter, tager Katrine Marie 
Guldager over og beretter i sin roman om tiden fra 1970-1990. 
Begge romaner er slægtskrøniker, som foregår i det sydfynske. 
Peter Aalbæk Jensen kalder Katrine Marie Guldagers roman for 
”en guddommelig fortælling”. Det er historien om det moderne 
menneskes evige kamp for at finde meningen med livet og sam-
tidig forstå og forlige sig med sit ophav. 

Merete Pryds Helle har vundet prisen ”De gyldne Laurbær”, 
og ud over det er hun p.t. indstillet til tre andre litteraturpriser. 
Romanen bygger på hendes egen families historie. 

”15. februar 1917 underskrev kongen loven, og Struer var 
dermed købstad fra 1. april 1917 at regne.”  

PLANLÆGNINGEN ER I GANG
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kom-
munens borgere fejre købstadsjubilæet med forskel-
lige festlige og forrygende arrangementer. 
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge 
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og 
festligholdelse.  
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid, 
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og 
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100 
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele 
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra 
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddan-
nelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-

stitutioner, kommunale centre med borgerkontakt, 
mediehuset  m.fl., der er gået sammen om at udvikle 
programmet for fejringen af de 100 år. 

NYT KØBSTADSJUBILÆUMSLOGO
I anledningen af Struers 100 års købstadsjubilæum 
er der, i samarbejde med Dagbladet Holstebro-Stru-
er, skabt et unikt købstads-logo, som på elegant vis 
binder fortiden sammen med fremtiden. Lydens By 
logoet er tilført de 100 år for købstadsjubilæet samt 
Dannebrogs flag som festlig markering af jubilæums-
fejringen. Købstadsjubilæumslogoet vil blive benyttet 
i forbindelse med omtale og præsentation af Struer 
100 år.
Så hold godt øje med købstadsjubilæums logoet, det 
vil signalere nyt om købstadsfejringen!     

STORE OPLEVELSER 
I STRUER I 2017

I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS-
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER 100 
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017. 

Glæd dig til

ÅBNINGS
WEEKEND 
LØRDAG OG SØNDAG 
1.-2. APRIL 2017

Vi ses til  jubilæumsfest i Struer

Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til 
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det. 
”27. marts rejste købstadsudvalget til København for at 
takke Majestæten. Det havde egentlig været tanken at holde 

en stor fest i byen 1. april og dertil invitere alle de mænd, der 
havde haft med det store arbejde at gøre, men man opgav 
det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig 
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.” 

Lørdag 1. april 2017 kan Struer 
fejre 100 år som købstad. 
Selvom købstad i dag kun 
er en historisk titel, hersker 
der ingen tvivl om, at Struers 
overgang i 1917 fra landsby til 
købstad har haft stor og af-
gørende betydning for byens 
udvikling til det, vi kender 
i dag. Det gav byen nogle 
privilegier, frihedsgrader og 
muligheder for vækst, Struer 
ellers ikke havde fået. Det er 
i dette historiske perspektiv, 
at Struer i 2017 indleder de 
100 dages jubilæumsfejring.  

KONTAKT
For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk
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Weekendens foreløbige program
Lørdagens første foredrag er ved litteraturanmelder Liselotte 
Wiemer, som de sidste par år, har ført os igennem en stribe 
anbefalinger af læseværdige bøger. Igen i år vil hun fortælle om 
de bedste anbefalinger for 2017 og kommende nye romaner. 

Maria Helleberg er næste foredragsholder, og hun fortæller om 
sin seneste roman “Kvinderne fra Thy”. Det er en fortælling om 
to stærke kvinders liv i 1800-tallet, om upassende forelskelser 
og om at have lykken inden for rækkevidde og tabe det hele på 
gulvet. 

Manu Sareen er næste forfatter på podiet. Han er født i Indien i 
1967 og kom til Danmark i 1971. Han har skrevet selvbiografien 
MANU, som er udgangspunktet i dagens foredrag. Her fortæller 
Sareen om sin ensomme tid som indvandrerdrengen fra  
Bryggen, der blev smidt ud af gymnasiet, var på kanten til at 
blive kriminel og blev ramt af en depression. Manu Sareen var 
Danmarks første minister fra et tredjeverdensland, den første 
mandlige ligestillingsminister, forfatteren til de humoristiske 
Iqbal Farooq-bøger og ham med homovielserne.

Thorstein Thomsen slutter dagen af med musik, sang og 
fortællinger. Han vil berette om sit liv og sno sig ind og ud af 
de mange romaner, han har skrevet. Indimellem vil han synge 
sange, måske akkompagneret af en ukulele. 

www.struerbibliotek.dk



Østersuge i efterårsferien 

Over hele landet afholdes arrangementer med fokus på  
danske østers. Fra fredag den 13. til søndag den 22. oktober 
fejrer Danmark sine østers, når den danske østersuge ”Oyster 
Trophy Week” løber af stablen for sjette år i træk. Enjoy Lim-
fjorden er en af hovedaktørerne bag den danske Østersuge.

Oyster Trophy Week skyder den danske østerssæson i gang 
med et festfyrværkeri af østersoplevelser. Østersen kan  
findes og spises i Danmark fra efterårsferien og frem til maj. 
Den danske østersuge har østersoplevelser for både børn og 
voksne, garvede østersspisere og nysgerrige.

Danske østers i verdensklasse 
Danmark har to slags østers. De danske Limfjordsøsters er en 
unik og verdenskendt delikatesse. Af mange betragtes den som 
verdens bedste østers. Det er den sidste store stamme af den 
oprindelige europæiske østers, der lever i Limfjorden. I resten af 
Europa er den europæiske østers ramt af sygdom og bestanden 
ødelagt af overfiskeri.

Både turister og lokale flokkes nu også om de danske „Vade-
havsøsters“ (som i øvrigt også er at finde i Limfjorden.). De 
findes især i bankevis på den sydvestjyske havbund. Det er en 
stor naturoplevelse at vandre ud i Vadehavet ved lavvande og 
samle ind af de millioner af østers, som lever der. Hvis man er 
vant til østers fra køledisken, er det noget helt andet at spise 
vilde østers. De østers, der er vokset frem i Vadehavet, har 
bredt sig fra Frankrig, som importerede Stillehavsøsters i  
begyndelsen af halvfjerdserne efter, at de lokale østers var  
blevet ramt af sygdom.

”Vi har en af verdens fineste og mest eksklusive fødevarer. Men 
de fleste danskere kender ikke til vores østers. Vi eksporterer 
dem stort set allesammen. Og der hvor vi sælger dem, er der 
ingen, der aner, hvor de kommer fra. De danske østers fortæller 
både om vores natur, og om behovet for at beskytte oprindelige 
arter. Vi skal være stolte af og kendt for vores østers.  
Derfor afholder vi den danske østersuge”, forklarer kommunika-
tionschef i Food Organisation of Denmark, Kasper Fogh Hansen.   

Find mere information om den danske østersuge og  
aktiviteterne på www.enjoy-limfjorden.dk
 

13. OKTOBER - 22. OKTOBER



OPERAEN I MIDTEN

Festival giver operalyd 
til hele familien
Operaen i Midten står sammen med blandt andre Den Jyske  
Opera bag festivalen GrowOP!, der er udvalgt som strategisk 
projekt under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Feståret breder sig ud over hele regionen, og det gør GrowOP! 
også med en masse aktiviteter midt i november.

Operaen i Midten havde sidste år stor succes med forestillingen 
”Er Gud Hjemme?”, der blev opført i Struer Kirke, og de vender 
tilbage, så endnu flere kan opleve denne opera iscenesat af Pia 
Rosenbaum. Forestillingens centrale spørgsmål handler om, hvad 
det er, man kan finde i en kirke, og hvor man ellers kan finde det, 
hvis man ikke kan komme i kirke? ”Er Gud Hjemme?” appellerer 
bredt, og med tekstens og musikkens underfundighed og alvor, 
samt den sceniske fremstilling, får både børn og voksne en god 
oplevelse.

Forestillingen opføres for skoleklasser om dagen, og for alle  
kl. 17.00 torsdag den 16. november.

Sammen med Teaterkredsen Limfjorden kan vi i Folkets Hus 
præsentere ”Hug en hæl og klip en tå”. Det er Den Jyske Operas 
nyeste forestilling for børn. Med musik fra Rossinis Askepot og 
historien derfra er der skabt en helt ny forestilling uden at skele 
til konventioner eller traditioner. Temaer som søskendejalousi,  
ensomhed og mobning spindes ind i en både rørende og  
morsom historie med musikken som bærende element. 

Forestillingen opføres den 21. november i Folkets Hus.
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Seahorses 
– myter og halmballer

Seahorses – myter og halmballer er: Islandske heste, der danser 
flamenco i projektørlyset på havnen og gentænker byens rum og 
byens port til fjorden, der engang emmede af liv. Projektet  
ønsker at inddrage borgere fra nær og fjern i genskinnet fra 
græske myter, lokale historier og sømandsskrøner. Myten er 
grundstoffet i fortællingerne, der forener folk om en fælles 
fortælling.

Projektet er 14 dages samskabelse, som inddrager havnen i Struer 
samt en lang række foreninger, landmænd, husdyr og heste fra 
Holstebro og Struer. Scenen er industrihavnen i Struer. I en tom 
lagerhal på havnen i Struer bygges en anderledes teatersal med 
20 tons grus, 24 bigballer og 200 små halmballer. 

Salen danner rammen om forestillingen ” Saeta ved havet ” en 
utraditionel cirkusforestilling om heste og flamenco skabt af 
lokale ryttere, heste, landmænd og skuespillere i samarbejde 
med to ny-cirkusartister, 6 gæs, en visuel kunstner, en flamenco 
danser og 2 musikere.

I løbet af de 14 dage spilles forestillingen ” Saeta ved havet ” 
7 aftener i lagerhallen, hvor der gøres plads til 150 tilskuere på 
halmballerne hver aften. I dagtimerne vil salen og hele industri- 
havneområdet danne ramme om byttehandel-forestillinger skabt 
af lokale foreninger i samarbejde med de tilrejsende internation-
ale kunstnere.

2. DECEMBER - 16. DECEMBER 

Præsenteret af Landsby Laboratoriet v/Idom Borgerforening.
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SAMMEN SKABER VI 
DET GODE LIV I STRUER KOMMUNE

For løbende informationer om arrangementer.
Følg Struer Kommune på Facebook eller besøg www.struer.dk
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