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Store personligheder taler ud
Aarhussamtaler er stedet, hvor store tanker mødes. Poul Nesgaard, tidligere rektor for filmskolen,
er vært ved to samtaler, og han ser frem til interessante møder, der gerne skulle byde på både
professionalisme og personlighed.

Af Lene Grønborg Poulsen

Poul Nesgaard, tidligere rektor for
filmskolen, er vært ved de to Aar-
hussamtaler ”Fra monopol til me-
diemani” samt ”Tiderne skifter”
under dette års Festuge. Her ønsker
han at skabe en ramme for gode og
åbne samtaler, hvor der er højt til lof-
tet, og hvor meninger og tanker kan
udveksles. Som forberedelse til de
forskellige samtaler mødes han flere
gange med alle parter. Her aftales
rammer og temaer, men ikke alting
skal være givet på forhånd, for det
magiske opstår også i den ægte sam-
tale på scenen.
I samtalen ”Fra monopol til medie-
mani”, som finder sted tirsdag d. 2.
september, mødes han med tidligere
programdirektør Palle Strøm til en
snak om tv-mediets udvikling:
”Både Palle og jeg har beskæftiget os
med medier fra ’68 og frem til i dag.
TV og medier præger jo samfundet
på mange planer, og det tager vi ud-
gangspunkt i, når vi deler vores egen
måde at tænke på med hinanden og
publikum. Palle har en fantastisk
evne til at formulere sig ind i tiden,”
understreger Poul Nesgaard.

Selv startede han sit liv med medier
i en tid med en væsentlig anderledes
tidsånd end i dag, og han understre-
ger, at der på enmåde var en overens-
stemmelse mellem hans egen puber-
tet og tidens pubertet:
”Jeg er vokset op i et roligt og reli-
giøst hjem. Den politiske virkelig-
hed, som jeg blev ung i, havde også
pubertetens styrke i perioden fra ’68
og frem. Fornemmelsen af at kunne
ændre verden kan have været en ind-
bildning, men det havde dog en sær-
lig kraft,” forklarer han.
Ændringer i mentalitet og livshold-
ninger er netop temaet for den anden
samtale, Poul Nesgaard leder. Under
titlen ”Tiderne skifter” vil han selv,
journalist Jon Kaldan og forsknings-
leder ved SFI Jørgen Søndergaard
mandag d. 1. september sætte fokus
på Danmark samt diskutere tids-
ånden, samfundstendenser, udvik-
linger og visioner – eller mangel på
samme.
”Jon Kaldan er næsten en kunstne-
risk journalist. Han er en fabulerende
og farverig person, som har sig selv
med i alt, han har foretaget sig, og
han har desuden set verden fra for-
skellige synsvinkler. Han er ekstremt

vidende, og på det menneskelige plan
har han kastet sig ud i forskellige
sammenhænge. Forskningsleder ved
SFI Jørgen Søndergaard har siddet i
adskillige af regeringens udvalg. Han
repræsenterer den konkrete viden,

men samtidig har han også evnen til
at fortolke og reflektere. Deres evne
og lyst til at forstå samtiden, glæder
jeg mig meget til at dykke ned i,” for-
klarer Poul Nesgaard om de to sam-
talepartnere, inden han afrunder:

AARHUSSAMTALER

Sted: Aarhussamtalen med Rune Lykkeberg og Steffen Brandt finder sted pa Arkitektskolen, mens samtalen mellem Erlend Høyersten og Rune Lykkeberg finder sted på ARoS.
De resterende samtaler afholdes på Kunsthal Aarhus.
Entré: 150 kr. Samtalen ”Aarhus Festuge 2014 – Byen, kunsten, kulturen og folket” er dog gratis. Billetter kan bestilles på www.aarhusfestuge.dk.

Aarhus Festuge 2014
– Byen, kunsten, kulturen og folket
Mød samfundsforsker Johannes Andersen og
Festugens direktør Jens Folmer Jepsen i en sam-
tale om Aarhus Festuge. Samtalen åbner op for en
snak om byen, byens sjæl, kunst, kultur og politik
og om personen, der lige nu organiserer Festugen.
Søndag d. 31. august kl. 11.00-12.15.

Ude ved åen ved fiskerhuset, du ved nok
Bliv klogere på musikken i en samtale mellem Po-
litikens kulturredaktør Rune Lykkeberg og musi-
ker Steffen Brandt. De taler om Aarhus i sange og
sange i Aarhus. Samtalen bevæger sig ud af veje,
hvor du kan blive klogere på de sange, som i tre
årtier har repræsenteret lyden af Aarhus.
Søndag d. 31. august kl. 15.00-16.15.

Tiderne skifter
Tidligere rektor for Filmskolen Poul Nesgaard
tager imod journalist Jon Kaldan og forsknings-
leder ved SFI Jørgen Søndergaard i denne samtale
om ændringer i samfundet. Med fokus på Dan-
mark diskuterer de tidsånden, samfundstenden-
ser samt -udviklinger og visioner – eller mangel
på samme.
Mandag d. 1. september kl. 19.30-20.45.

Fra Bob Dylan til The Cabin Project
Du får et indblik i nogle af musikhistoriens væ-
sentligste produktioner, når Politikens anmelder
og musikskribent Erik Jensen interviewer Mark
Howard. Howard har senest arbejdet med det
danske crowfunding-projekt The Cabin Project,
som optræder første gang med deres musik på
Aarhus Teater under Festugen.
Tirsdag d. 2. september kl. 16.00-17.15.

Fra monopol til mediemani
Årets sidste Aarhussamtale finder sted mellem
tidligere rektor for Filmskolen Poul Nesgaard og
tidligere programdirektør Palle Strøm. Samtalen
handler om tv-mediets udvikling, hvor de to per-
sonligheder bidrager med deres refleksioner over
verdens og mediets gang.
Tirsdag d. 2. september kl. 19.30-20.45.

Hvad er et museum for moderne samtidskunst?
Denne samtale sætter fokus på kunsten i dagens
Danmark og i Aarhus. Her kan du opleve ARoS’
direktør Erland Høyersten og Politikens kultur-
redaktør Rune Lykkeberg i en spændende dialog
om, hvordan moderne samtidskunst bedst præ-
senteres på et moderne museum.
Lørdag d. 30. august, kl. 13.00-14.15.

”Jeg regnermed, at det bliver to spæn-
dende og forskellige samtaler, hvor
store tænkere diskuterer deres fagli-
ge viden, men hvor de også kommer
med deres personlige og menneskeli-
ge tanker om de store spørgsmål.”


