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Service
Affald
Ry: Genbrugspladsen,
Bakkelyvej 3, Ry: Åben
mandag-fredag kl. 12-18
og lørdag 9-16. Søn - og
helligdage: Lukket.
Skanderborg: Genbrugspladsen, Norgesvej 11:
Åbningstider: Mandagfredag kl. 12-18, lør. 9-16
og søn. 9-16, helligdage
lukket.
Galten: Genbrugsstationen Hjaltevej, Skovby:
Mandag 12-18, tirsdag
12-18, onsdag 12-18,
torsdag 12-18, fredag
12-18, lørdag 9-16.
Politiet
114
Lægevagt
70 11 31 31
Museer
Skanderborg Museum: Tirssøn: 10-16, 1.9 -31.5.:tirssøn: 13-16
Øm Kloster Museum:
Tirs-søn: 10-17, sept-okt:
tirs-søn: 10-16
Ferskvandsmuseet: Dagligt
kl. 10-21, 9.8. - 24.10: kl.
10-16
Museet på Gl. Rye Mølle:
Tirs-fre: 10-6, lør-søn:
13-16

Ry Lørdag
Ry Biograf
14 og 16.30: Toy Story 3, 3d
20: Lykken er lunefuld
Diverse
12-15: Den Kreative Butik,
Klostervej, Ry: Åbent Hus
10-16: Emborgvej 67, Boes:
Åben have - georginer/
dahlia

Galten Lørdag
Bio Huset
16: Karate Kid
Diverse
10-17: Landsbyvænget, Herskind: Levefællesskabet
Hertha holder økologisk
høstmarked med arbejdende værksteder, teater
mv.

Skanderborg Lørdag
Park Bio
Lukket
Diverse
9.30-16: Adelgade: Kræm-

mermarked.
10-12: Kulturhuset: Bogbyttedag

Ry Søndag
Gudstjenester
Ry: 11: Hanneslund
Gl. Rye: 9.30: Hanneslund
Alling: Ingen
Tulstrup: 14: Høstgudstjeneste.
Dover: 10.30.. Høstgudstjeneste
Låsby: Ingen
Ry Biograf
14 og 16.30: Toy Story 3 - 3d
20: Lykken er lunefuld
Diverse
11. Kandis, Klostergade:
Billetsalg til årets Lions
modeshow »Liv i kludene«
15: Tulstrup Præstegård:
Fælles høst-kaffebord
for sognebørn i Alling,
Tulstrup og Dover
16: Ry Kirke: Koncert med
kvartetten »Cantica
Consort«

Galten Søndag
Gudstjenester
Galten: 10.30: Præstegaard.
Kirkekaffe
Skovby: 10.30: Nilsson Ravn
Skivholme: Ingen
Sjelle: 10.30: Frøkjær
Skjørring: Ingen
Storring: 14: Fælles
gudstjeneste for alle
konfirmander i den gamle
Galten Kommune
Stjær: 9: Præstegaard
Harlev: 10.30: Skovsgaard
Framlev: Ingen
Bio Huset
16 og 18.30: Karate Kid
Diverse
13-17: Stjernholm Mejeri,
Østerbro, Stjær: Art Jamming holder åbent hus

Skanderborg Søndag
Gudstjenester
Slotskirken: 11
Skanderup: 9.30
Højvangen: 11
Stilling: 9.30
Fruering. 10.30
Veng: 9.30
Mesing: Ingen
Hørning: 11
Park Bio
Lukket
Diverse
Ingen arrangementer

Georginer i fuldt flor
BOES: Rys lokalbetjent
Vagn Stensig Kristensen
og hans kone Alice Køppen
har blomster som stor fælles
interesse. I dag inviterer de
alle interesserede til at besøg deres store have, der lige
nu stråler i alverdens farver

med ikke færre end ca. 175
georginer i fuldt flor.
Der er åben have klokken
10-16 på adressen Boesvej
67. Boes Borgerforening
sælger kaffe og forfriskninger. Der er gratis adgang

l

14 l

Tekst og foto: Jens Hvass
RY: Hvad er nu det for noget?
Mange har i den seneste
tid iagttaget folk fra materielgården sætte fine firkantede sorte pæle ned i græsplænen yderst på Siimtoften
og spurgt sig selv, hvad de
mon skulle bruges til.
Efterhånden anede man
en perfekt cirkel af pæle men til hvad?
Landskabsarkitekt

Bent Nielsen og turistchef
Marianne Purup har forklaringen: Der er tale om
»Søhøjlandskompasset« - en
ny og meget anderledes form
for guide til spændende ture
i Søhøjlandet.
Cirklen tæller 36 pæle,
der hver er pejlemærke til
en seværdighed i det midtjyske.
Pælene får informationstavler, som kort fortæller om
seværdighederne, afstanden
dertil mv.
De digitale medier tages
også i brug i kompasset.
Hver pæl rummer også en
slags stregkode, en quick
responce kode, som man kan
skanne med en moderne
mobiltelefon med kamera og
Når det er færdigt danner
kompasset en cirkel med en
pæl for hver 10 grader - i alt
36 pæle horisonten rundt.

4. september 2010

Sofies dukker er ikke for børn
Sofie Krog rejser
jorden rundt med
sit dukketeater for
voksne - på onsdag
vender hun hjem til
Ry for optræde med
sin nye thrillerkomedie
Af Kenneth Lynghøj
RY: Dukkerne lever i Sofies
verden - og de er ikke for
børn.
De
taler,
skændes,
lægger skumle planer og
forsøger sågar at myrde
hinanden på blodig vis, når
de kommer til live i et hus
fyldt med af intriger, råddenskab, gammelt nag - og
ikke mindst sort humor.
Sofie Krog lever - måske
som den eneste dansker af at lave dukketeater for
voksne.
I de seneste år har hun
turneret verden rundt med
forestillingen »Diva«, som
har høstet anmelderroser
og internationale priser.
På onsdag vender hun
hjem til Ry med sin nye
forestilling »The House« en thriller-komedie, hvor
spændingen dribler mellem komik, gys og uventede
twists, når huset åbenbarer
sin sælsomme historie.
Hele forestillingen er
lavet af Sofie Krog og David
Faraco, som hun har mødt i
Spanien.
Det har taget to år, at
skabe dukkerne, historien og det flotte hus, som
danner rammen om den
spændingsmættede fortælling - dog har de også fået
et barn i mellemtiden, som
naturligt har optaget en
god del af tiden.
De avancerede hånddukker med silikone-ansigter,
som giver mulighed for at
lave ansigtsmimik og scenografien, hvor der er kælet
for de mindste detaljer og
sindrige »special effects« er
en del af hemmeligheden
bag Sofie Krogs enestående
dukketeater-succes.
En anden er den utrættelige fascination af handskedukkernes muligheder
og en urokkelig tro på
drømmen om et dukkeliv,
der ellers kan synes uden
for realistisk rækkevidde.

Latino-lover
Sofie Krog har vidst, at
hun skulle lave teater,
siden hun som barn deltog
i drama-forestillinger på
Mølleskolen i Ry.
Hun kom på Gøglerskolen i Århus under Den Frie
Ungdomsuddannelse, og
siden er hun er uddannet
i fysisk teater, method acting, mimik og pantomime
på blandt andet Gøgler- og
Artistskolen og skoler i
England.
Det med dukkerne startede i England, hvor en sok
spontant blev til en lækker
latino-lover, som optrådte
ved en pigefest i bofællesskabet.
- Pigerne skreg af grin,
og jeg flippede helt ud over,
hvordan folk reagerede på
dukken. Jeg begyndte at
tænke, hvad nu hvis han
også havde arme, og siden
har jeg ikke lavet andet end
dukketeater, fortæller Sofie
Krog.

Dukken kommer til live i det øjeblik Sofie Krog tager den på, men forinden ligger mange timers arbejde med at få den til at se helt rigtig ud.

~

- Min humor
er ikke for
børn. Det er
meget med
uhygge, bizarre ting, blod
og involde, og
jeg nyder at få
voksne til at
grine

internetadgang.
Når koden er skannet,
finder mobilen automatisk
den hjemmeside, der fortæller om den lokalitet, pælen
peget imod - fra Ejer Bavnehøj i syd til Skivholme Kirke
i nord.
Indenfor cirklen vil der også i en cirkel - blive placeret ni store sten, så midten
bliver en slags tingsted, hvor

sig. Så til sidst gav min
lærer mig fri en måned til
at lave en fem minutters
dukkeforestilling.
Det blev til den første
udgave af »Diva«, som Sofie
Krog over de næste mange
år videreudviklede til en 45
minutter lang forestiling
med flere dukker og et stort
roterende dukketeater med
syv scener og et kompliceret system af snoretræk.

Voksne er sjovere
Pludselig havde hun
svært ved at koncentrere
sig om undervisningen.
- Jeg sad bare og gloede
ud af vinduet og tænkte
over hvordan jeg kunne få
dukkens øjne til at bevæge

Dansk dukketeater er
oftest for børn, men Sofie
Krog synes det er sjovere at
optræde for voksne.
- Min humor er ikke for
børn. Det er meget med
uhyggelige, bizare ting,

blod og involde, og jeg nyder meget at få voksne til
at grine, fortæller hun.
En fordel ved dukkerne
frem for traditionelt teater
er at de umiddelbart lever i
et magisk univers, hvor alt
kan ske uden at publikum
reagerer negativt på det.
- Dukkerne kan nogle
helt andre ting, end traditionelt skuespil. Det er magi,
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- Jeg sad bare
og gloede ud
ad vinduet
og tænkte på,
hvordan jeg
kunne få dukkens øjne til
at bevæge sig

når de bevæger sig, og du
kan tillade dig hvad som
helst. I den nye forestilling
er der for eksempel noget
med at dukkerne bytter
sjæle, afslører Sofie Krog.
Det betyder dog ikke at
alt bare kan overlades til
fantasien. Sofie Krog har
brugt tusinder af timer på
at kæle for detaljer i dukker og scenografi.

Boede i en skurvogn
Da hun kom hjem fra
England flyttede hun ind i
en skurvogn langt ude opå
Amager.
Her tilbragte hun, fire år
foran spejlet med at få dukkerne til at se levende ud,
som hun siger.
- Jeg kan godt lide at
optræde, men jeg synes
også det er sjovt at sidde
hjemme foran spejlet og
arbejde med detaljerne,
fortæller hun.
I starten arbejdede hun
ved siden af, men det tog
tid fra dukkerne, så i stedet
tog hun et lån for at kunne
gøre forestillingen færdig,
og oludselig gik det hurtigt. Hun fik invitationer
til at optræde i Danmark
og udlandet, og siden har
hun turneret med »Diva« i
Australien, Canada, USA,
hele Europa, Japan og nu
også snart Afrika
Hun har også været med
til at lave den prisbelønnede danske marionetSofie Krog har skabt hele
forestillingen i samarbejde
med David Faraco, som hun
mødte i Spanien. Musikken
er dog af Cuco Perez.

Ny spændende guide til
Søhøjlandets seværdigheder
Søhøjlandskompasset er nu
kommet i jorden
på Siimtoften - og
hjælper de nysgerrige på vej på en
helt ny måde

lørdag

man kan sidde og filosofere
eller studere og diskutere
de enkelte udflugtsmål –
eller bare sidde og nyde
den smukke udsigt ud over
skove og søer.
Søhøjlandskompasset
har flere idémænd, men det
er landskabsarkitekt Bent
Nielsen, der har beregnet
og projekteret det færdige
resultat.

dukkefilm »Strings«, men
selv om hun har haft nok
at lave, er det stadig så
godt som umuligt at leve
af dukketeater for voksne i
Danmark.

Kræver mange rejser
På et tidspunkt flyttede
hun til Segovia i Spanien,
hvor der er langt større
tradition for den særlige
kunstform, og her mødte
hun David Faraco, som hun
har skabt den nye forestilling »The House« sammen
med.
- Du er nødt til at rejse
meget, hvis du skal leve
af dukketeater for voksne,
fortæller Sofie Krog, som
hidtil har nydt de mange
rejser.
Med et lille barn, som nu
er 15 måneder, er det dog
blevet lidt vanskeligere.
- Det bedste ville være,
hvis man havde et fast sted
at optræde i Danmark,
siger hun.

Danmarkspremiere
Forestillingen »The House«
har Danmarkspremiere på
Stiklingen i Århus Teater
her under Festugen, og på
onsdag kan den så opleves
på Ry Højskole.
Det er Ry Håndværkerog Borgerforening, der har
inviteret Sofie Krog til at
optræde på sin gamle hjemmebane.
Herefter går turen videre
til Finland og Madagascar
med dukkerne og hele
deres mørke, magiske og
morsomme univers i kufferten.

Søhøjlandskompasset er
en original idé udviklet i
et grønt partnerskab med
Ry-arkitekten Bendt Nielsen
som ankermand.
Her tjekker han sammen
med turistchef
Marianne Purup,
at it-teknikken virker
som den skal
Partnerskabsprojekter er i
dag måden til at få gennemført diverse ønsker på, og
også Søhøjlandskompasset
er et typisk partnerskabsprojekt mellem Skov og Naturstyrelsen, Skanderborg
Kommune, RYST, Destination Skanderborg, FDF Sletten og Oplev Søhøjlandet.
Den dybere mening med
Søhøjlandskompasset er naturligvis at inspirere såvel
turister som lokalt boende
til at drage ud i den smukke
midtjyske natur og opleve
nogen af de mange seværdigheder området rummer. I
løbet af få dage vil de sidste
pæle i cirklen være på plads
og informationstavler vil
være påsat pælene, og så
kan man allerede gå i gang
med at hente masser af in-

Hver af de 36 pæle har en
lille stregkode, som folk med
en moderne mobiltelefon kan
bruge til at hente informationer og rutebeskrivelse ned
med.
formationer ved Siimtoftens
Søhøjlandskompas.
Projektet vil gennem årene blive udvidet med flere
besøgsmål og tilsvarende
flere informationer på hjemmesiden. Og der vil på de
enkelte besøgsmål også blive
opsat en pæl med stregkode,
så man igen kan blive guidet
direkte på turistmålet.
Søhøjlandskompasset
bliver senere på efteråret
officielt indviet, Her kan interesserede få nærmere forklaring om det spændende
projekt.

