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TID OG STED
ONSDAG
10.00-12.00: Paraplyen, Frederiksværk: Åbent hus for
bevægelse
10.00-19.00: Hundested havn:
Sandskulpturfestival
11.00-16.00: Grønnehavegård,
Helsingevej: Besøgsgården
åben
13.00 og 15.00: Hundested
Havn: Rundvisning og sejltur med SS Bjørn
13.00-16.00: Liseleje strand:
Biblioteket i vandkanten
14.00: Arresødal: Frederikke
sejler på Arresø
17.30: Lynæs havn: Veteranbil-træf

TORSDAG
10.00: Poppelhuset, Hundested: Ældresagens cykelhold
10.00-19.00: Hundested havn:
Sandskulpturfestival
11.00-16.00: Grønnehavegård,
Helsingevej: Besøgsgård

12.30: Paraplyen, Frederiksværk: Bridge
13.00 og 15.00: Hundested
Havn: Rundvisning og sejltur med SS Bjørn
14.00: Arresødal: Frederikke
sejler på Arresø
19.00: P-plads, Helsingevej:
Kaffe med udsigt, Arrenakke Bakker
20.00: Gjethuset, Frederiksværk: Musikfestival - Karen Gomyo with friends
Museer
Knud Rasmussens Hus
Krudtværksmuseet
Åbent alle dage kl. 11-16, undtagen mandag
Palæet, Torvet, Frederiksværk. Tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER
ONSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
12.50: Ice Age 5: Den Vildeste
Rejse - Dansk tale - 2D
14.40: Den Store Venlige Kæmpe - Dansk tale - 2D
16.50: Virgin Mountain
18.40: The Legend of Tarzan
20.40: Star Trek Beyond - 2D

TORSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
12.20: Ice Age 5: Den Vildeste
Rejse - Dansk tale - 2D
14.10: Den Store Venlige Kæmpe - Dansk tale - 2D
16.20: The Legend of Tarzan
18.20: Star Trek Beyond - 2D
20.40: Jason Bourne

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis

■

ONSDAG 27. JULI 2016

Anonyme vil åbne ny privatskole
SKOLE: Når Storebjergskolen i Hundested lukker i august
2017 kan »Skolen
ved Havet« måske
rykke ind.
HUNDESTED: En initiativgruppe er igang med at
undersøge interessen for
at oprette en privatskole i
Hundested, og man har den
nuværende Storebjerg-matrikel i tankerne til »Skolen
ved Havet«, som den indtil
videre anonyme gruppe kalder projektet.
Til august 2017 samles
Hundested Skole på Lerbjerg-matriklen, men går
det efter initiativgruppens
tanker kan der til den tid
fortsat blive skole på Storebjerg-matriklen, hvis man
kan opnå en aftale med
Halsnæs Kommune og i øvrigt får de nødvendige godkendelse til at starte en privatskole.
Gruppen mødes mandag
8. august med borgmester
Steen Hasselriis og direktør
for skoleområdet Lisbeth
Rindom for at orientere om
projektet og høre nærmere om mulighederne for at
overtage Storebjergskolen,
der ellers vil stå tom i august
2017.
Sker det, vil det være en
gentagelse af processen omkring Vinderød Skole, som
et byrådsflertal bestående
af Venstre og Dansk Folkeparti besluttede at lukke,
hvorefter en initiativgruppe
oprettede Vinderød Privatskole, der åbnede for et år
siden. Omkring Hundested
Skole er det et stort byrådsflertal på 18 mod tre, der har
besluttet at skolen skal samles på Lerbjerg-matriklen,

at samle Hundested Skole
på Lerbjerg gik socialdemokraten Torben Hedelund
imod sin gruppe og stemte
sammen med SF og Enhedslisten for Storebjergskolen
med henvisning til nærheden til by og havn, samtidig
med at han udtrykte bekymring for omkostningerne
omkring PCB-problemerne
på Lerbjerg.
For nuværende har Torben Hedelund ingen kommentarer til det private initiativ.

En skole for alle

Storebjergskolen lukker efter planen næste år, hvor Hundested Skole samles på Lerbjergskolen, men nu vil
en initiativgruppe forsøge at oprettte en privatskole.
Foto: Thomas Olsen
hvor der foreløbig er afsat
37 mio. kr. til renovering og
ombygning, således at man
også kan huse eleverne fra
Storebjergskolen.
Det er beregnet at der skal
et beløb i samme størrelsesorden til at istandsætte
Storebjerg-matriklen, hvis
den skulle huse Hundesteds
skolebørn, ligesom det set
over en 10 årsperiode ville
være dyrere at vedligeholde
Storebjerg end Lerbjerg.

Intet imod konkurrence
Intiativgruppen har hidtil valgt at være anonyme,
og således ved borgmester
Steen Hasselriis (V) heller
ikke hvem det er han skal
mødes med, når han er tilbage fra ferie.
- Jeg har ikke set navnene
og kender ikke deres projekt,
men det vil blive behandlet
efter reglerne. Vi kan ikke
blokere for en privatskole,

men Storebjerg-matriklen
skal sendes i udbud, hvis den
skal sælges. Vi vil på mødet
høre hvilke idéer de har og
vi kan fortælle om hvilke
regler, der gælder, siger
Steen Hasselriis.
Hvis Skolen ved Havet bliver en realitet vil Halsnæs
Kommune, der har satset
meget på at udvikle folkeskolen som en af de »brændende platforme«, have
tre privatskoler. Udover
Vinderød er det Halsnæs
Lilleskole, der blev oprettet
i 2001 i Torup. Desuden arbejder en anden gruppe på
at oprette iværksætterefterskolen New Nordic Youth på
det lukkede kursuscenter
Toruplund.
- Overordnet har jeg intet
imod konkurrence på skoleområdet, det gælder på alle
måder om at øge fagligheden, men en ny privatskole
vil da både give udfordrin-

ger og muligheder, siger
Steen Hasselriis.
Det er stærkt faldende
børnetal i Hundested-området, der er årsag til at man
lægger de to nuværende matrikler sammen.

Kender ikke planerne
Gruppen bag en ny privatskole har lanceret initiativet
på Facebook, hvor Skolen
ved Havet tirsdag havde 131
følgere. Blandt dem er tidligere byrådsmedlem for SF
og lærer på Hundested Skole
Jørgen L. Hansen, som dog
understreger, at han ikke
er en del af initiativgruppen
og heller ikke ved hvem der
står bag.
- Jeg har meldt mig af almindelig interesse, men ved
faktisk ikke mere, og min
indstilling afhænger af hvilket projekt det drejer sig om,
siger han.
Da byrådet endelig vedtog

På Facebook-siden skriver
Initiativgruppen at man arbejder udfra disse målsætninger:
Skolen ved Havet er en skole for alle, hvor stærke børnefællesskaber skal være
omdrejningspunktet for et
godt skoleliv. Et gensidigt,
forpligtende
samarbejde
mellem forældre og ansatte omkring alle børn, hvor
faglighed og dannelse er i
fokus. Skolen ved Havet vil
værne om alle børns trivsel og lyst til at være en del
af et stærkt fælleskab med
plads til forskellighed og
mangfoldighed. Vi ønsker at
skabe en skole med høj grad
af både elev- og forældreinddragelse, hvor demokrati,
udvikling og nærvær vil
kunne mærkes hver dag.
Hvis Skolen ved Havet skal
kunne starte i august 2017
kræver det at man inden 15.
august i år indsender ansøgning til ministeriet og
indbetaler første del af et
depositum. Senest 1. februar
2017 skal anden rate betales,
samtidig med at vedtægterne skal være på plads.

Musikfestival slutter
med forrygende uge
FREDERIKSVÆRK: En stradivarius fra 1703, folkemusik
opført af klassiske musikere og en legende, dramaturgisk underholdende afslutningskoncert med ikke
færre end otte blæsere og
en sopransangerinde. Den
sidste uge af årets klassiske
musikfestival i Gjethusetslutter med manér og med
mulighed for ganske usædvanlige oplevelser.
Torsdag 28. juli kl. 20
spiller Karen Gomyo with
friends, som ved sidste års
afslutningskoncert tog publikum med storm. Hun spiller på den såkaldte Aurora,
ex-Foulis, som er en Stradivariusviolin fra 1703, der
købt specielt til hende af en
privat sponsor, og de to er en

nærmest magisk kombination:
Med på scenen har Karen Gomyo fi re strygere
– violinisten Tue Lautrup,
bratschisten Stine Hasbirk, cellisten Henrik Dam
Thomsen samt den finske
cellist Joel Laakso, der er
solocellist i Det kongelige
Kapel.
Der bliver nok at lytte til
og at se på når The Piazzolla
Orchestra runder dette års
fredagskoncerter af den 29.
juli kl. 17. Ensemblet blev
dannet i 2012, efter Copenhagen Opera Festival satte
tango-operaen Maria de
Buenos Aires op. Kernen i
forestillingen var mezzosopranen Andrea Pellegrini
og accordeonisten Bjarke

Mogensen, og omkring sig
havde de et større orkester.
Nogle af dem kunne ikke
få nok af Piazzolla, så de
dannede The Piazzolla Orchestra, som siden med stor
succes har optrådt i flere
lande. Også ved dette års
koncert bliver der mulighed
for at opleve den formidable
danser Selene Muñoz.
Lørdag byder Musikfestivalen på kvartetten Kottos,
der blev dannet i 2013 af fire
musikere med passion for
folkemusik og en mere alternativ lyd.
Den store finale venter
endelig mandag 1. august
kl.20.00 med Den Danske
Blæseroktet
med
Yana
Kleyn.

Karen Gomyo tog publikum med storm sidste år.

njl

