Til pressen vedr. emnet ”Rundt om kulturen”
Navn:
Kent Falkenvig
Alder:
60 år.
Jobbeskrivelse:
Jeg er nyt Venstre-medlem af Byrådet i Herning Kommune, og det er bare helt vildt
inspirerende.
Jeg kan anbefale alle, der har lyst til at være med til at udvikle Herning Kommune, at blive
byrådsmedlem.
Her får man en viden og en indsigt, der gør, at man simpelthen får lyst til at yde en indsats
for kommunen.
Jeg har fået lov til at være med i Byplanudvalget, og står derfor i første parket, når
kommunen de næste år skal fortsætte den fantastiske fremgang, som jeg oplever i by og
på land.
Selvom jeg kun er en lille brik i det store spil, får jeg lov til at sætte mit præg på udviklingen
i centerbyerne og landsbyerne i Herning Kommune, det nye sygehus og hvad dermed
følger, de nye skoler, Futopia, Hernings nye højhuse, Herning Midtby, Bycenter Herning
og meget meget mere.
Det er da spændende, ikk’.
Hvilken film, har du senest set:
Lisbeth Salander trilogien, som var en stor fornøjelse. Specielt 1 og 3.
Jeg har i øvrigt også ”læst” bøgerne med samme store glæde.
Ellers er jeg mest til ”Pretty Woman” og ”Comming to America”
Hvad var din seneste koncertoplevelse:
Min første Nytårskoncerten i Kongrescenteret.
Fed oplevelse med det store band.
Jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide Carl Nielsen og H.C. Lumbye.
Hvilken bog er du i gang med at læse:
Jeg ”læser” rigtig meget, når jeg kører bil.
Der er kommet mange gode lydbøger, og tiden flyver af sted, når man kan lytte til en god
bog samtidig med, at man kører.
Det er en fantastisk måde at udnytte tiden på.
Jeg er netop blevet færdig med et bog af Ulrik Wilbek og skal nu i gang med Liza
Marklund.
Hvad kan du godt lide at se i tv:
X-faktor.
Hvad er det mest imponerende arkitektur, du har set:
I år holdt Kirsten Tarbensen og jeg jul i Dubai.
Uanset hvilken holdning man ellers har til høje huse, må man imponeres.
Tænk sig, at man kan bygge 1 km. op i luften.
Det er dog ikke noget, som jeg ønsker overført til Herning.
Hvad er dit yndlingssted i Herning - rent kulturelt:
Det er uden diskussion MCH-Arena, når FC Midtjylland spiller - og vinder.

Kultur er jo forskelligt for hver enkelt, og for mig er det at få lov til at holde med, at juble
sammen med andre og at glædes over fælles sejre simpelthen toppen.
Hvad kunne politikerne gøre bedre i forhold til kulturen:
Som byrådspolitiker har jeg ikke et ansvar for at sikre bedre forhold for kulturen.
Det må ”kulturen” selv klare.
Kultur er autonom, og skal ikke ”opfindes” af politikere.
Men når så ”kulturen” blomstrer, skal vi byrådspolitikere være med til at give rammerne, så
kulturen kan fortsætte med at blomstre.
Det vil jeg gerne være med til.

