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Invitation til nationalt talenttræf for kunstneriske 

grundkurser 

 

Fredag 8. – søndag 10.oktober 2021 i Holbæk  

Til kunstneriske grundkurser for unge mellem 15 – 25 år 

Hermed inviterer TalentHolbæk og Holbæk kommune til nationalt talenttræf i Holbæk. 

Invitationen gælder alle kunstarter, og såvel elever som koordinatorer og ledere, dog med 

hovedvægt på eleverne. 

Vi inviterer til 3 dage med fælles aktiviteter, en masse workshops at vælge imellem, en 

happening og mulighed for at være sammen på tværs af geografiske tilhørsforhold, men 

også på tværs af kunstneriske interesser. 

Vi er i gang med at arrangere workshops, og vi håber at eleverne vil melde sig til at 

afprøve nogle kunstneriske fag, som er forskellige fra det, de arbejder med til hverdag. På 

den måde vil f.eks. scenekunstnere kunne møde musikere, billedkunstnere, forfattere, 

filmfolk m.v. 

Programmet starter fredag 8.oktober med ankomst til Stenhus Gymnasium, hvor 

overnatning og fælles aktiviteter vil foregå, og slutter søndag 10.oktober ca. 13.30. 

Indimellem vil der være fælles aktiviteter for at lære hinanden at kende, der vil være 

morgensamling, fællessang, workshops, happening på Holbæk Havn og fest lørdag aften. 

Program, tilmelding og praktiske oplysninger samt pris for deltagelse følger senere. 

Danmark er præget af restriktioner som følge af Coronaepidemien lige nu, og derfor kan 

vi risikere, at restriktionerne i september/oktober 2021 forhindrer os i at gennemføre 

træffet. Hvis det sker, vil vi gennemføre det i 2022 omkring samme tid på året. 

Vi håber I vil sprede denne invitation, så datoerne kan komme i kalenderen, og vi 

forhåbentlig kan ses til et herligt træf med alle vores kunstneriske unge. 

På styregruppens vegne 

 

Henrik Mosbæk 

Talentkoordinator i Holbæk kommune 


