Kultur- og naturnat på Tvis Mølle Naturcenter
Natten mellem Fredag d. 26. juni og Lørdag d. 27. juni
Fredag kl. 23.55 – Lørdag kl. 04.40 (solopgang)
Fællesarrangement mellem Odin Teateret, Altamira Studio Teater, Historiefortæller
Ingrid Hvass, brugergrupper ved Tvis Mølle Naturcentret og Holstebro Kommune.
Ideen med et natarrangement på Tvis Mølle Naturcenter er at få en oplevelse der samler nogle af de
ideer og ønsker som er for stedet - at få oplevelser i naturen – på en måde der forandre
hverdagen..
Natte er en anderledes ramme, end hvor man normalt kommer ud i naturen.
I mørket aktives andre sanser - lugtesansen og hørselen skærpes.
Man mærke kulden komme krybende, og varme fra bålet på en anden måde.
Natten kan være uhyggelig, og fællesskabet får en anden værdi, i mørket omkring bålet.
De oplevelser som arrangementet om natten giver, får en anderledes drejning og måske en anden
dybde, end hvis det havde været en sommeraften.
Visse dyr er nataktive, og vi skal også være nataktive, denne nat.
Der vil blive fortalt historier i løbet af natten, sunget sange – fællessange, og korsang.
Vi hygger om bålet, drikker the sammen og bytter viden. Måske får nogen en lur ved bålet. Helt
sikkert lærer man nye mennesker at kende om bålet. Måske kommer der nye ideer frem til hvordan at
Tvis Mølle Naturcentret kan bruges.
Når mørket tager af går vi på naturvandring i natten, hvordan er naturen kl. 2.30 ? – måske hører vi
nattergalen ? Måske ser vi rådyr i morgendisen ?
Vi slutter af med fællessang, hvor der serveres morgenbrød og kogekaffe over bål !
Husk: varmt tøj, lommelygte, evt. kikkert, krus, og evt. lidt mad man kan del med de andre i nattens
løb, evt. sovepose, liggeunderlag mv.

Mødested: Tvis Møllevej (650 m syd for nr. 15). Se nærmere på kortet.
Mødetid: Fredag d. 26. juni kl. 23.55.

Solen går ned kl. 21.58, og står op kl. 4.39.

Tilmelding senest fredag d. 26. juni kl. 14.00. til kent.byrialsen@holstebro.dk

Altamira Studio Teater

