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Venstres medlemmer af 

Lolland Byråd fi k mandag 

en orientering om Teknik-

kens Univers, der begej-

strede tilhørerne.

MARIBO  Da Venstres by-
rådsmedlemmer i man-
dags fi k forelagt planerne 
om et nyt oplevelsescenter 
ved Maribo, var det til stor 
begejstring. Planerne om 
“Teknikkens Univers” som 
et af øens store turist fyr-
tårne fi k stor politisk op-
bakning.

- Projektet er meget in-

teressant, og fortjener stor 
opmærksomhed, også fra 
politisk side, siger Hans 
Ole Sørensen.

“Teknikkens Univers” er 
tænkt som et sted, hvor ny 
og gammel teknik mødes, 
blandt andet med udstillin-
ger af nye opfi ndelser såvel 
som veteranbiler og motor-
cykler. Det hele samlet i en 
bygning, der gør brug af 
den nyeste teknik.

Projektet er endnu kun 
på tegnebrættet, og vil sel-
ve byggeriet er anslået til 
omkring 200 millioner kro-

ner, alligevel er der grund 
til optimisme, mener Ven-
stre.

- Der er behov for at tæn-
ke utraditionelt på Lolland, 
og derfor er det godt, at der 
er ildsjæle, som tør kaste 
sig ud i et sådan projekt, og 
gøre det seriøst, siger Hans 
Ole Sørensen.

Samtidig er han helt enig 
i, at ideen om at placere 
“Teknikkens Univers” ved 
motorvejsafkørsel 48, alt-
så Maribo Vest, er det helt 
rette sted.

- Det skal hverken være 

Fuglsang eller Nakskov. 
Ved Maribo kommer langt 
de fl este turister forbi, og 
derfor er den placering op-
lagt, forklarer han.

Da projektet blev søsat 
tidligere på året ved et bor-
germøde faldt det sammen 
med et byrådsmøde, mens 
Venstre nu har hørt om 
ideerne mangler de øvrige 
politiske partier.

- Det samlede byråd for-
tjener at høre om “Teknik-
kens Univers”, for det er en 
interessant idé, siger Hans 
Ole Sørensen. pnf

Politisk opbakning til seværdighed

Frank Rubæk, Nis Bank Mikkelsen, Kurt Ravn og Lene Siel i fælles skønsang, da NørregadeTeatret i 2003 havde nytårskoncert. Efter 

en pause på fem år bliver den festlige nytårskoncert nu genoplivet. ARKIVFOTO

MARIBO  Preben Kri-
stensen og Trine Ga-

deberg er hovednavnene, 
når NørregadeTeatret 7. 
januar genopliver Nytårs-
koncerterne i Maribo.

Tivolis Promenadeor-
kester, under ledelse af 
Bjørn Hyrup, vil stå for 
tonerne, og en forhåbent-
lig feststemt hal vil swinge 
med på masser af populær 
skønsang.

Sidst NørregadeTea-
tret inviterede indenfor til 
et forrygende musikalsk 
start på et nyt år, var i 
2006. De store koncerter 
har altså holdt pause i alle 

de år, hvor teatret har væ-
ret egnsteater, men nu skal 
der atter liv på scenen.

Til koncerten 7. januar 
vil Maribo-Hallernes Hal2 
blive fl ot pyntet, og scenen 
dekoreret smukt til kon-
certen.

- Vi har længe haft lyst 
til at genoptage traditio-
nen med nytårskoncerter, 
og har fået sammensat en 
koncert, der både består 
af nogle etablerede navne, 
samt to nye, fortæller Ole 
Jørgensen fra Nørregade-
Teatret.

Preben Kristensen ken-
der de fl este, hvis det ikke 

er fra Linje3, er det sikkert 
fra en af hans mange rol-
ler i diverse musicals eller 
fra tv.

Trine Gadeberg har tidli-
gere slået sine folder i Ny-
købing F. Revyen, og ahr 
også optrådt utallige gan-
ge på tv, med sin smukke 
stemme.

Som de to nye navne er 
hentet Tomas Ambt Kofod 
og Mia Karlsson. Først 
nævnte blev uddannet fra 
skuespillerskolen ved År-
hus Teater i 1997, og har en 
lang række musicalsroller 
bag sigbåde herhjemme og  
i USA.

Mia Karlsson er svensk 
og mestrer både den klas-
siske sang og musicals. 
Herhjemme har hun senest 
været at se i Det Ny Tea-
ters Les Misérables, hvor 
Tomas Ambt Kofod i øvrigt 
spillede Jean Valjean.

Alle fi re kunne opleves 
i Tivolis koncertsal 2. sep-
tember, hvor de lukkede 
årets sommersæson med 
“Last Night of the Tivoli 
Proms”, så de kommer vel-
forberedte til koncerten i 
januar.
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Efter fem års pause vender nytårskoncerten tilbage

Musikalsk festfyrværkeri 
i Maribo-Hallerne

Billetsalget til Nytårskoncerten er begyndt, og billetter kan købes i Vinhuset eller via Billetnet. 
Allerede nu er godt 150 af de ca. 1.000 billetter solgt

STJAL TV OG KAMERA
MARIBO   Et fl adskærms-tv og et digi-
talkamera blev de sædvanlige koster, 
som en indbrudstyv tog med sig efter 
at være brudt ind i en villa på Skovbry-
net i Maribo i går. Indbruddet skete i det 
korte tidsrum mellem klokken 16.30 og 
20.20  i går. Et bryggersvindue er brudt 
op med et koben. 

RYDSMARKEN PÅ NISSE-KIG
MARIBO  Børnene fra Rydsmarken Bør-
nehave skal på lørdag på jagt efter ju-
lemanden, når institutionen tager på 
sin årlige tur til Merritskoven. Det sker 
med Museumsbanen fra Maribo Station 
klokken 10, og hvis de små drenge og 
piger er heldige, så vandrer den store 
chefnisse rundt i skoven, måske med 
lidt lækkert i sin sæk.
Efter stoppet i skoven går turen videre 
til Bandholm, inden Maribo atter ven-
ter. Dagen slutter dog ikke her. Alle bør-
nene sætter kursen mod institutionen, 
hvor der skal hygges i løbet af efter-
middagen, med alt det gode, der hører 
juletiden. I alt bliver det en samlet fl ok 
på omkring 200 børn og forældre, der 
skal jule.

En række kunsthånd-

værkere går sammen 

om kreativ julestue i P. 

Hattens gård. 

MARIBO  Der bliver masser 
af muligheder for at fi nde 
inspiration til julerier eller 
den helt rigtige julegave, 
når en fl ok lokale kunst-
håndværkere holder jule-
stue i P.Hattens gård fra 
fredag til søndag i næste 
weekend. 

Julestuen åbner klokken 
14 fredag og kører fra 10-
16 både lørdag og søndag. 

I boderne vil de 21 

kunsthåndværkere byde 
på blandt andet håndstrik, 
skulpturer, vin, bøger, 
smykker, blomster, kera-
mik, kludetæpper, papma-
che, jernarbejde, væverier, 
pilefl et, julepynt, frugt og 
glas... og naturligvis en 
masse ægte julestemning. 

Til at sætte stemningen 
ekstra meget i vejret vil 
cellisterne Vanja Louro og 
Nils Sylvest Jeppesen, fra 
DR’s kammerensemble 
spille dejlig musik for de 
handlende. De har netop 
givet en succesfuld koncert 
i Taagerup kirke.  bia

Kreativ julestue

Det er en af kunsthåndværkerne, Lise Frederiksen, der har lavet 

den fl otte plakatserie, som reklamerer for julestuen.  PRIVATFOTO


