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Tuse Næs Kunsthåndværk - havekoncert, Huset på Næsset og Spirefestivalen 
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På Tuse Næs findes følgende kulturaktiviteter:  
 
Huset på Næsset – kulturhuset midt i Udby, renoveret af Rønnow 
Arkitekterne, stod færdig i 2009. Her afholdes koncerter og 
musikalske aftener, foredrag, møder, festligheder, udstillinger, 
bespisninger, teater, malergrupper mm. 
 
Spirefestival 
Foreningen Huset på Næsset afholder for 10. år i træk en mini-
festival med musik, teater, litteratur og kunst på Hvidegård i 
udkanten af Udby, som støttes af Holbæk Kommune. Besøgende 
kommer fra nær og fjern. 
 
Kultur- og forsamlingshuse 
Både i Hørby, Hagested og Udby udbyder forsamlingshusene i 
stigende grad også kulturarrangementer og har succes med at 
tiltrække gæster fra nær og fjern. 
 
Tuse Næs Kunsthåndværk 
Dette består af Café, Butik og Galleri, hvor der årligt er havekoncert 
for fulde hus, bla. Lis Sørensen og Michael Falck. Her er 
modeopvisninger og syv forskellige galleriudstillinger med malerier 
og keramik hvert år. Stedet tiltrækker varieret gæstepublikum, også 
uden for Tuse Næs. 
 
Æblefestival 
Den årlige Æblefestival kører på niende år. Æblefestivalen strækker 
sig over to dage og det har givet samarbejde med mange, også med 
kirkerne på Næsset. Udover ’æbleløbet’ er der en stor markedsplads 
på kirkepladsen i Udby i forbindelse med Æblefestivalen.  
 
Vesper og Viser 
Kirken har med stor succes startet sange i skumringstimen, samt 
Vesper og Viser. En månedlig aften, som starter i Udby Kirke, 
hvorefter man går over i Huset på Næsset og fortsætter med 
visesang resten af aftenen.  
 
Gallerier og Kunstdage i Pinsen 
Aurora Galleri, Kastrupvej 31 og Tuse Næs Kunsthåndværks Galleri 
Uglerupvej 31. Galleri Hos Margot, Hørby Færgevej 41. Alle tre 
gallerier deltager i Kunstdage i Pinsen. 
 

Ønsket tilstand inden 
for en tidshorisont på 5 
år  

Arbejdsgruppen ønsker 

• at udvikle nye, flere og større kulturarrangementer. 
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(kort beskrivelse) 
 
 

• at fastholde og videreudvikle et stærkt og levende kulturliv, som 
både beriger halvøens borgere og gæster udefra.  

 
Arbejdsgruppen ser kulturlivet som en væsentlig drivkraft for 
identitetsskabelse, selvforståelse, menneskelige møder på tværs, 
bosætning, uddannelse, innovation og erhvervsliv.  
 
Arbejdsgruppen ønsker at udvikle en endnu højere grad af 
samarbejde mellem forskellige foreninger og andre interessenter 
omkring kulturarrangementer. 
 

Hvilket tema i 
Planstrategien 
understøttes? 

• Lokal udvikling (et mere attraktivt sted at bo med øget kulturliv, 
som også tiltrækker et yngre publikum og flere engagerede 
medborgere, øget turisme) 

 

 

Udvikling 

Nr. Hvad ønskes udviklet? Hvordan skal det gøres? Håndtering af evt. 
udfordringer 

1.  Opera i Provinsen 
 

Indgå aftale med 
Castenskiold- familien og 
Opera i Provinsen (Positiv 
dialog er allerede i gang) 
Line, Tommy og Alice er 
aktive igangsættere 

Opera i Provinsen er 
interesseret.  
Familien Castenskiold er 
interesseret.  
Store arrangementer kræver 
flere frivillige og samarbejde 
mellem forskellige 
foreninger. 

2.  Skabe større samarbejde 
mellem kunst- og kulturliv, 
og skole + daginstitutioner 
 

Børnene inddrages i kunst 
og kulturarrangementer 
med egne værker, 
forestillinger, koncerter 
osv. 

Skabe kontakt og 
samarbejde. Søge puljer til 
at aflønne kunstneriske 
medarbejdere i få timer om 
ugen, eller 
projektorienteret. 

3.  Arealet omkring Huset på 
Næsset:  
 

Bygge en terrasse og en 
amfiscene bag Huset 

Projektet er skitseret, men 
mangler pt. finansiering. Der 
skal skrives ansøgninger. 
 
 
 
 

4.     

 

 

Afvikling 

Nr. Hvad ønskes evt. afviklet? Hvordan skal det gøres? Håndtering af evt. 
udfordringer 

1.     
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Plan  
 

År Opgaver1 Ressourcer2 Kommunikation3 
 

2019 Samarbejde ml skole og 
kulturarrangører holder 
indledende møde. Aftaler 
om fælles ønsker indgås 
Alice, Anita, Dorthe og evt 
lærere 

Puljer målrettet Æstetiske 
læreprocesser til skoler 
søges. 
Undervisere kontaktes. 
Anita, Alice og Dorthe 
 
Projektstart 2020  

Skoleintra, Tuse Næs 
bladet, facebook og 
Nordvestnyt 

2020 Opera på Hørbygård 
Foråret: Vild med Verdi i 
Hørby Kirke 
Efteråret: Carmen operaen 
med Opera i Provinsen i 
Hørbygårds Park. 

Verdi ca. 40.000 kr.  
og Carmen omkring 
300.000 kr.  + 50 timer  
(Line, Tommy og Alice) 

Pressen, Facebook, 
plakater, flyers, annoncer 
m.m. 
Lokale støttegrupper og 
sangkor/sangere 

2020 
 
 

 

Amfiscene bag og 
udearealet på siderne af 
Huset på Næsset 
Edvars? 
 

Justering af 
tegningsmateriale og 
budget skal udarbejdes.  
Ansøgningsmateriale 
udarbejdes.  
Edvars? 
 

Kontakt til fonde. 
 

2021 • Opera i provinsen 
gentages? 

• Skole og 
kultursamarbejde 
fortsætter hvis de 
bliver en succes og 
puljer fortsat kan 
findes 

  

2022  
 

  

 

 

  

 
1 Hvilke opgaver prioriteres i de enkelte år? 
2 Hvilke ressourcer (frivillige timer og/eller penge) skønnes der behov for at skaffe til opgaverne?   
3 Hvilken kommunikation skønnes der behov for til at støtte op omkring de planlagte opgaver? 
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Kulturcenter 
 

 

 

 


