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FO-Aarhus blev på landsplan grundlagt 1952 
af medlemmer fra Det radikale Venstre. 
Oplysningsforbundets formål er at udbrede 
debatskabende samfundsoplysning. Pr. 1. jan. 
2004 fusionerede Frit Oplysningsforbund på 
landsplan med Dansk Husflid og har i 2014 
ændret navn til FORA. I Aarhus hedder vi 
stadig FO-Aarhus.

Studenterhus Aarhus
24. mar.: Lantern Walk. A social walk in the 
woods (Risskov), in small groups of 10. En-
joying the crisp air and relaxed conversation 
as the darkness descended and our lanterns 
created that special atmosphere that can 
only be found in a Danish spring evening. 

4. apr.: Studiemonopolet. Ingen dilemma-
er var for store eller små – hvad enten de 
omhandlede studie- eller erhvervslivet, 
den irriterende ekskæreste eller noget helt 
andet! Et knivskarpt monopol med fire vidt 
forskellige repræsentanter fra erhvervslivet 
vendte og drejede de dilemmaer, som delta-
gerne sendte ind! Monopoldeltagerne blev 
løbende afsløret på facebook. Eventet blev 
afholdt over ZOOM og udsendt som podcast 
efterfølgende.

12. apr.: Go’ Genstart: Webinar om mental 
sundhed i studielivet. Headspace Aarhus, 
Studenterpræsterne i Aarhus og Studenter-
hus Aarhus gav gode råd til, hvordan man 
plejer sin mentale sundhed midt i hjemme-
undervisning, selvstudie og deadlines. 

16. juni: En musikalsk rejse med 
jazzrap-kvartetten Musokes Odysse. De 
kombinerede kræfter fra Uganda, Ghana og 
Congo og vekslede mellem storytelling og 
jazz-rap, og de leverede en oplevelse med 
poetisk tyngde, funderet i en socialrealistisk 
fortælling. Med oplæg v/litteraturkender 

Therese Wiwe Vilmar, som satte Musokes 
Odyssé i en lydlitterær kontekst. Derefter 
modereret samtale mellem Therese og Isaac 
Musokesse. Støttet af Tuborgfondet.

17. juni: Intercultural Storytelling: Everyone 
has a story. Each of those stories is unique, 
individual, and important. Sharing those 
stories allows us to understand each other, 
and ourselves. PhD Matthias Stephan guided 
the participants through this interactive 
experience with intercultural storytelling at 
its center: creating one’s own individual cha-
racter and collaborating in building a world 
and a common story.   

14. sep.: How to Get a Job in Denmark. 
Learn more about your job opportunities as 
an international in Denmark, which channels 
you can use and what you can learn from the 
experiences of internationals that have al-
ready found jobs. Introduction to the Danish 
CV and cover letter. 

15. sep.: Mirja Klippel. Oplæg v/Eva Gut-
torm, pædagogisk psykologisk uddannelses-
rådgiver hos Rådgivnings- og Støttecentret. 
Et kort oplæg med temaet ’Identitet’, hvor-
efter tilhørerne blev inviteret til modereret 
dialog omkring identitet og personlige 
erfaringer sammen med den finske sin-
ger-songwriter Mirja Klippel, der er bosid-
dende i København, og som har markeret sig 
ved at forbinde personlige erfaringer med 
billeder fra den nordiske natur - et særligt 
talent på den alternative folk-scene. Derefter 
koncert.

13. okt.: iomfro, sanger og sangskriver, laver 
poetisk pop med tekster, der handler om at 

føle alt for meget, og føle, at andre siger én 
for lidt. Musikken er legende, dansabel og 
et bragende nyt indspark på den danskspro-
gede scene. Teksterne sætter i følsomme og 
finurlige vendinger ord på overgangen fra 
teenageårene til voksenlivet med relater-
bare emner om ensomhed, kærlighed og 
tankemylder hos generation z. Professor ved 
Musikvidenskab på AU, Morten Michelsen, 
fortalte om musikkritikken og kønnets rolle. 
Støttet af Tuborgfondet.  

27. okt.: Afro-rock med ”Klimaforandrin-
ger”. Med en hyper-eklektisk indgang til 
arbejdet med et bredt spektrum af tra-
ditionstunge etniske stilarter omsmelter 
seksmandsbandet ældgamle rytmiske 
strukturer, tonesprog og jordbundet poesi til 
nye originale miksturer. Sammen med Klima-
forandringer kunne man opleve Ph.D.-stud. 
i filosofi Benjamin Christensen, som holdt 
oplægget “Filosofi i klimakrisens tid”. Hvad 
er det for en verden, vi lever i? Hvem vil vi 
gerne være? Samtale mellem musikerne og 
oplægsholderen og spørgsmål fra publikum. 
Støttet af Tuborgfondet. 

5. nov.: Lantern Walk i Risskov. Alle fik nogle 
samtaleemner, og blev opfordret til samtale 
på tværs. Tovholdere: Studenterhus Aarhus 
og Studenterpræsterne. Emner: lys og mør-
ke: Hvordan overlever man den mørke tid? 

8. nov.: Mental Sundhed: Kunsten at passe 
på sig selv. Studenterpræsterne, Headspace 
og Studenterhus Aarhus inviterede til oplæg 
og samtale om hvordan vi bedst kan passe 
på os selv i en ofte travl, mørk og eksa-
mens-tung tid. Sammen med SMÅ-koret og 
en digtoplæser blev der sat fokus på hvordan 
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kultur og kunst kan styrke vores mentale 
sundhed.

10. nov.: Sådan nailer du jobsamtalen! Når 
du har styr på CV og ansøgning og er blevet 
kaldt til jobsamtale, hvad gør du så? Der 
var besøg af flere eksperter på området, 
der guidede deltagerne til den bedst mulige 
jobsamtale. Eventen blev afholdt af Erhvervs-
gruppen under Studenterhus Aarhus. 

17. nov.: Dragongirl = komponist og produ-
cer Nikoline Ursin Erichsen kalder sin musik 
for “spekulerende” og henter sin inspiration 
fra fantasylitteratur, horrorfilm og videospil. 
Med et overvejende atmosfærisk tonesprog 
ønsker hun at pege på en fremtid, hvor dra-
ger og maskiner kan leve sammen i harmoni. 
Sammen med Erdal Kayacan, lektor ved 
Institut for Elektro- og Computerteknologi, 
fik man indsigt i frekvenserne og matematik-
ken i musikken. Dragongirl og Erdal Kayacan i 
samtale med publikum, efterfulgt af koncert. 
Støttet af Tuborgfondet.

24. nov.: The post-grunge group Public Buf-
falo in a conversation with Ushma Chauhan 
Jacobsen about the bitter-sweet implications 
of using English as a lingua musicalis to con-
nect, create, and crack. Ushma’s presenta-
tion was named Tidal Waves of English. She 
discussed what English can do as a musical 
language, and she and the audience had a 
short talk with the band about their use of 
English. The evening ended with a concert. 
This event was in English. Supported by 
Tuborgfondet.

1. dec.: Introduktion til dansk jul. Hvorfor 
tænder danskerne kalenderlys, hvad er der 
lige med den sære pakkeleg, de mange jule-
kalendere på TV og dansen omkring juletræ-
et? En kort historie om nisserne med de røde 
huer, julefortællinger, gløgg med tilhørende 
danske julekager. Derefter talte man om 
juletraditioner fra resten af verden og til slut 
en intim kor-koncert med SMÅ Koret. Støttet 
af Tuborgfondet.

Mini-borgersamlinger om 
klimavenlig transport
Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra 
transportområdet frem mod 2030? Dette 
spørgsmål blev stillet af Aarhus Kommune, 
som bad 24 borgere om hjælp til at fore-

stille sig, hvordan fremtidens klimavenlige 
trafikløsninger ser ud. Det skete med en 
borgerinddragelsesmetode, som kaldes en 
borgersamling. Projektet var en prototype, 
som udover at give Aarhus Kommune vigtige 
input fra borgerne også havde fokus på at 
få erfaringer med denne særlige måde at 
inddrage borgerne i den politiske proces. 
Mini-borgersamlingen skulle komme med 
anbefalinger til, hvordan man når i mål med 
kommunens ambitioner på den grønne om-
stilling af transporten. Anbefalingerne blev 
fremlagt for politikerne i Aarhus Kommunes 
bæredygtighedsudvalg og indgik i kommu-
nens videre arbejde med planlægning af 
fremtidens trafikløsninger. Politikerne har 
dog ikke forpligtet sig til at følge anbefalin-
gerne. 
10.000 borgere blev inviteret med digital 
post i dec. 2020. Omkring 400 meldte sig til. 
24 blev udtaget via lodtrækning ud fra krite-
rierne køn, alder, bopæl, uddannelse, bil. Der 
blev lavet aftaler med eksperter og interes-
senter, bl.a. Henrik Gudmundsson (CONCI-
TO), Marianne Weinreich (Rambøll A/S), Tho-
mas Damkjær Petersen (IDA), Anders Nielsen 
(Dansk Cyklistforbund), Torben Kudsk (FDM), 
Claus Bech (Aarhus City Forening), Peter 
Bach og Helle Kaas Schmidt (Dansk Handi-
capforbund). Herefter blev der udarbejdet et 
katalog med handlemuligheder, som kunne 
præsenteres for borgersamlingen. To forske-
re fra KU fulgte borgersamlingen som en del 
af deres forskning.
Kerneteamet omkring afviklingen: Morten 
Skou Nicolaisen, Pernille Bertram Larsen 
(Mobilitet), Frederik Ingvardt Pedersen (Bor-
gerservice), Jessica Baier (Aarhus Omstiller), 
Maya Trinkær og Paul Natorp (Sager der 
Samler). Der blev lavet en offentlig webside, 
hvor man kunne læse om projektet, og hvor 
der løbende blev lagt dokumenter fra sam-
lingerne ind, så alle kunne følge med. 
Oversigt over borgersamlingerne: 19. jan. 
og 2. febr. - online. 23. febr. og 6. marts på 
Dokk1. 7. maj.: Hvidbogen med formidlingen 
af anbefalingerne blev afsluttet. 19. maj: 

Anbefalingerne blev overleveret til Bæredyg-
tighedsudvalget. 19. juni: Stort borgermøde 
om klimavenlig transport - på Dokk1.
Borgersamlingen blev gennemført i et 
partnerskab mellem Sager der Samler, 
FO-Aarhus, Aarhus Onsdag, Borgerservice, 
Grøn Mobilitet, Aarhus Omstiller og Aarhus 
Bibliotekerne.

Aarhus Synger Sammen
2. dec. i Kulturhus Bunkeren: Fællessang og 
samvær. Nye og gamle sange fra Højskole-
sangbogen. Jesper Moesbøl, der sad bag 
klaveret og har været redaktør på Sanghånd-
bogen, fortalte om de enkelte sange med 
gode historier og insiderviden. ” Vi prøver at 
lade os inspirere af Phillip Fabers morgen-
sang”, udtalte Jesper Moesbøl ”men vi vil 
også tage andre sange ind, f.eks. viser og 
filmmelodier”. ”Hver gang vil der foreligge 
et tema som vi synger om og desuden er der 
hver gang ønskekoncert fra Højskolesangbo-
gen”. Aarhus Synger Sammen er støttet af 
Nordea Fonden.

5. nov.: Maratonsang på Dokk1. Dygtige 
pianister spillede for, og en række spænden-
de mennesker var inviteret til at være vært 
ved hver sin del af arrangementet.  Bl.a. 
rådmand Thomas Medom, sangskriver Iben 
Krogsdal, formand for sangbogsudvalget Jør-
gen Carlsen, komponist Marianne Søgaard, 
sognepræst Morten Skovsted, konstitueret 
leder af Aros Lise Pennington og mange 
flere. Deltagerne sang nye og gamle sange, 
morgen- og aftensange, sange om frihed, 
fællesskab og kærlighed og selvfølgelig var 
der også plads til ønsker fra publikum. 

CSM-midtnord -  
Foredragsrække
En række møder i Stiften Loungen i FO-byen 
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om emner relateret til seksuelle overgreb. 
Arrangører: Netværket bag Synlighedsdagen 
i Aarhus: LivaRehab, Joansøstrene, CSM-
Midt-Nord, Midtjysk Spor, Reden, Kvisten.

15. april: Oplæg ved Marianne Gutte, psyko-
terapeut & klinisk sexolog (fra Center for Be-
handling af Seksuelle Traumer) om erfaringer 
fra gruppebehandling med mennesker med 
senfølger.

11. maj: Reden Ung Aarhus fortalte om 
deres arbejde med unge mennesker med 
grænseoverskridende adfærd eller med 
prostitutionslignende adfærd. Nogle unge 
kommer rigtig galt afsted og kan have svært 
ved at komme ud af en seksuel gråzone, 
hvis de gentagne gange har fået overskredet 
deres grænser. Det blev belyst hvordan man 
kan spotte unge som eksperimenterer med 
bytte/salg af seksuelle ydelser og tage den 
svære samtale med de unge.  

21. juni: Hvad betyder det, at vi har nær kon-
takt og bliver mødt og favnet som helt små 
for vor senere personlighed og styrke i livet? 
V/Bettina Dûrr Barker psykolog ved CSM: 
Center for seksuelt misbrugte. Når voksne, 
der har været udsat for seksuelle overgreb 
som børn, søger hjælp og behandling, er 
temaer som mistillid og problemer med 
nærhed og afstand oftest i spil. 

26. aug.: Fællesskabets betydning for heling 
af senfølger v/Randimaya Løkkehjærte, 
psykoterapeut & coach. En blanding af 
foredrag med faglige og personlige tilgange 
og workshop. Arrangementet blev afholdt af 
”Netværket bag Synlighedsdagen i Aarhus” i 
dette tilfælde foreningen Spor i Aarhus.

30. sept.: Hvilken betydning har relatio-
ner for dannelsen af vores selvbillede ved 
seksuelle overgreb? v/Lisbeth Wium og Ulla, 
Joansøstrene i Aarhus. Børn og unge, der 
udsættes for seksuelle overgreb, risikerer at 
få livslange skader. Hvilken indflydelse kan 
relationer have og hvor vigtigt er det at ar-
bejde med skam og skyldfølelser, som følger 
med det seksuelle overgreb og som kan have 
en varig påvirkning på personens selvbillede?

18. nov.: Oplæg om nogle af de forskellige 
former for prostitution, der findes og hvilke 
risici der kan være forbundet hermed samt 

et indblik i hvilke senfølger man efterfølgen-
de kan gå og tumle med. Arrangører: FORan-
dring, som er et samarbejde mellem Aarhus 
kommune, Reden Ung, Kvisten, Joansøstrene 
og LivaRehab.

Kosmos-optog
4. juni i forbindelse med Verdensbilleder 
samt 18. juni. Teater Kosmos er et optog 
med høje dukker, musik, humor, dynamiske 
rytmer, masker og akrobatik. De lavede para-
der gennem byen. Maria Lexa er kunstnerisk 
leder og instruktør på Teater Kosmos. Hun 
har i mange år skabt forestillinger, optog og 
workshops til unge talenter. ”Det handler om 
livsglæde og om at sprede den ud i gaderne. 
Efter tiden med Covid-19 har vi brug for at 
komme ud, og folk har brug for at opleve 
noget” udtalte Maria Lexa til Århus Ons-
dag. Optoget blev en improvisation, hvor 
deltagerne reagerede på de mennesker, 
de mødte. Men herudover lavede de også 
indøvede, faste koreografier undervejs. 18. 
juni støttet af Aarhus Kommunes Kultur-
arrangementspulje og med inddragelse af 
mange lokale kunstnere og gæstegrupper fra 
regionen, inkl. Gøglerskolen, Rethinkers, Aar-
hus Universitet, Tese Galleri og Masketeatret 
Dunkelfolket fra Aalborg.

Greenlight
Tre dage med events og stof til eftertanke 

kickstartede den grønne omstilling i Aarhus. 
19-21. marts kunne aarhusianerne opleve 
udendørs aktiviteter og online events, der 
markerede byens grønne omstilling. Det 
aarhusianske mega-laboratorium Greenlight 
omdannede Aarhus til en bæredygtig rolle-
model for Danmark og verden. I et gigantisk 
partnerskab om bæredygtighed deltog alle 
byens sektorer med at vise deres ”grønne 
gearskifte” i arbejdet med at omstille byen 
til et grønt, bæredygtigt lokalsamfund. 
Greenlight er en tilbagevendende by-event, 
som aarhusianerne kan se frem til at opleve 
i årene fremover. Det er et privat initiativ 
initieret af Foreningen Grønne Dage. Stif-
terne og initiativtagerne er Tina Thomsen, 
Jane Clausen og Kristine Overgaard Nielsen, 
der alle er selvstændige erhvervsdrivende. 
De har indgået et nært samarbejde med 
”Aarhus Omstiller” i Aarhus Kommune. 
Målet er CO2-neutralitet i 2030. Lokale 
samarbejdspartnere og sponsorer: Aarhus 
Kommune og Aarhus Omstiller, VIA, CAVI, 
Erhvervsakademi Aarhus, FO-Aarhus, Aarhus 
City Forening, Vestergadeforeningen, Bruuns 
Galleri, Salling, Paustian, Normal, Sydbank, 
Erhverv Aarhus, Aarhus Vand, Niras, Acter, 
Aarhus Event, Sager der Samler, Visit Aarhus, 
ARoS, Aarhus Teater, Fair Festival og gruppen 
vokser dagligt. Greenlight er sponseret af 
Aarhus Kommunes Klimafond, Heartland 
A/S, NRGi Værdipulje, Globe Go Green og 
Ejendomsselskabet Olav de Linde m.fl.

22. feb.: Bæredygtige produkter v/Simon 
Elsborg Nygaard. Hvordan man kan få succes 
med at appellere til forbrugeren med bære-
dygtige produkter i forhold til det konventi-
onelle? Desuden besøg af  Charite Nielsen, 
der fortalte om, hvordan hun fokuserer på 
bæredygtighed i sin forretning Grapeland, 
som sælger vin, olie og delikatesser!  Onli-
nemøde.

Info-møder
I 2021 var temaet SHOP GRØNT LOKALT især 
med fokus på forretninger, caféer, restauran-
ter, barer, kulturliv og oplevelsessteder.
15/2: Hvad er Greenlight? Få hele historien 
og forstå, hvorfor din forretning skal være 
med.
22/2: Trim din forretning grøn ved at forstå 
den bevidste forbrugers krav og ønsker.
8/3: Fremtidens forbruger, der stiller krav til 
bæredygtighed.
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16/3: Forpræmiere - Pep-talk og festlig op-
takt til Greenlights premiere.

20. mar.: Lær hvordan det at rydde op fører 
til at du lettere kan leve mere bæredygtigt 
v/Mirjam Madsen. Forestil dig dit hjem kun 
med ting, du enten er glad for, eller som er 
meningsfulde for dig at have. Du vil altid 
kunne finde dine ting, og du vil fremadrettet 
kun købe det, du mangler. Det er slut med 
at købe ting, du havde glemt, du havde, eller 
som du bare ikke kan finde. Du vil begynde 
at forbruge anderledes. 

20. mar.: De unge viser vejen til fremtiden v/
Emilia van Hauen. Generationerne Y og Z har 
været bevidste forbrugere fra før de kom i 
skole og er i dag både trænede forbrugere og 
kritiske borgere. En indføring i hvem de er, og 
hvad der driver dem. Familiedemokrati og et 
opgør med hierarkier.

20. mar.: Møbeldebat: Hvordan sikrer man 
en bæredygtig produktion af møbler v/
Jakob Laursen, udbudskonsulent hos Aarhus 
Kommune, Casper Jacobsen, snedker og 
indehaver af Woodstyle, John Kristian 
Sørensen, Market manager Ikea, moderator 
Steffen Max Høgh, CSR-direktør HolmrisB8. 
Der bliver kasseret 10 millioner tons møbler i 
Europa hvert år, kun 10 % bliver genbrugt. 

20. mar.: Fremtidens Fødevarer v/Monica 
Sørensen fra Den Grønne Studenterbevægel-
se, Nina Bauer, Madhistoriker, Toke Fonsbøl, 
CEO LikeMeat Nordic. Plantefars er et af de 
nye produkter, der er dukket op i supermar-
kedernes kølediske, men hvad kommer vi 
ellers til at spise i fremtiden og kan protein 
fra insekter blive en del af vores kost.

20. mar.: FN’s 17 verdensmål i et Dansk 
perspektiv v/Steen Hildebrandt som del af 
Fair Festival. Steen er professor emeritus i 
organisations- og ledelsesteori på Institut for 
Marketing og Organisation, Aarhus Universi-
tet. Frem til 2030 skal målene blandt andet 
afskaffe sult og fattigdom, fremme sundhed 
og trivsel, opnå ligestilling mellem kønnene, 
understøtte økonomisk vækst og fremme 
bæredygtighed. Hvordan bruger vi ver-
densmålene, og er målet for 2030 realistisk?

21. mar.: Bæredygtighed og verdensmålene 
er fremtidens nye disruption! V/Theresa 

Blegvad, CEO, Danmark for Målene. Dan-
mark for Målene er en national og landsdæk-
kende kampagne omkring verdensmålene og 
den grønne og bæredygtige dagsorden, som 
vi startede med i 2017. Kloden har behov for 
en kraftig transformation for at være i balan-
ce. Hvad kan vi gøre helt konkret?

21. mar.: Hvad kan forbrugerne gøre for at 
stille krav til brands? V/Anne Katrine Blirup 
fra Sustaina Wear. Om hvordan leverandør-
kæden i tekstilbranchen ser ud, og hvad man 
som forbruger kan gøre for at stille krav til 
brands og finde rundt i junglen af hangtags, 
der hænger på tøjet.

21. mar.: Hvorfor vil en fodboldklub være 
bæredygtig? V/Anne Jensen, Chef for 
branding og bæredygtighed AGF og Steen 
Stavnsbo, konservativ byrådskandidat. 
AGF er den første klub i Danmark, der har 
ansat en bæredygtighedschef, og det er i 
det hele taget relativt nyt at tale miljø og 
klima i sportsbranchen. AGF havde netop 
udgivet den første Ansvarsrapport om nogle 
af de ting, klubben har ændret i løbet af 
det første år med en ny bæredygtig vision: 
Spillertrøje af genanvendte materialer, 100 
% grøn strøm, affaldssortering på stadion i 5 
fraktioner.

21. mar.: Daniel Rye: ‘Mens vi venter’ er 
fortællingen om Mr. Mkundiza og hans 
familie. De bor i landsbyen Kakoma i Malawi, 
der er hårdt ramt af klimaforandringerne, 
hvilket gør det svært for familien at dyrke 
den jord de skal leve af. De venter. Venter på 
at det ustadige vejr, måske, på et tidspunkt 
bliver for stor en trussel. Sker det, så må Mr. 
Mkundiza pakke sin familie sammen, opgive 
drømmene for sine børns fremtid, og flygte 
med kurs mod uvisheden. 

21. mar.: Fashiondebat  v/Marie Busck, CSR 
og bæredygtighedschef ved Dansk mode og 
Tekstil, Nikolaj Hust, Co-owner Claire Group 
m.fl. Hvad skal der til før sustainable fashion 
bliver den vej alle brands går, og hvornår 
er produktion af tøj egentligt bæredygtigt? 
Hvad skal man som forbruger kigge efter, 
hvis man ønsker at købe bæredygtigt tøj.

Aarhus-idrætten i forvandling
En webinar-serie om fantastiske projekter og 
potentialer, som skulle synliggøre virkelysten 

og de mange potentialer på idrætsfacilitets-
området i Aarhus Kommune og måske også 
skabe netværk, som kan bidrage til endnu 
stærkere idrætsmiljøer i Aarhus i fremtiden. 

11. mar.: Ambitiøse bydelsprojekter i Aar-
hus-idrætten v/Jens Bundgaard, formand for 
Idrætssamvirket Aarhus, Henrik H. Brandt, 
daglig leder, IdrætsPlatformen Danmark, Bo 
Vestergård Madsen, strategisk rådgiver på 
kultur- og idrætsområdet, Christine Winding 
Lauritzen, foreningsudvikler, BMI, Per Bo An-
dersen, Hovedudvalget, Stavtrup Multihal og 
Steffen Wich, hovedformand IK Skovbakken.

17. mar.: Stærke idrætskulturer som dynamo 
for fantastiske faciliteter. Kapacitetsudvidelse 
ved egen kraft som konsekvens af klubudvik-
ling v/Michael Kjeldsen, sportschef, Højbjerg 
Badminton Klub. Springcenter Aarhus - 
motorikcentrum i evig bevægelse v/Lene 
Christiansen, centerleder, Aarhus Springcen-
ter og Jens-Ole Jensen, Aarhus Trampolin 
og Gymnastik Center. Lystrup svømning - fra 
lokal svømmehal til kraftcenter for vandakti-
viteter v/Camilla Jørgensen, administrerende 
direktør, Lystrup Svømning. Aarhus Atletik & 
Løbe Akademi - ny vitalitet gennem overgang 
til foreningsdrift v/Lars Nielsen, Akademi- og 
Sportschef, Aarhus Atletik & Løbeakademi.

18. mar.: Storbyens nye kraftcentre for idræt, 
oplevelser og sundhed: Kongelunden - Dan-
mark mest ambitiøse idræts- og fritidspro-
jekt v/Line Willacy, chefkonsulent, Vision 
Kongelunden. Talentudvikling og eliteidræt 
i fremtidens Aarhus v/Steffen Wich, Fonden 
Eliteidræt Aarhus. Sundhedstårnet - idræt og 
sundhed i en ny dimension i den indre by v/
Lars Steen Pedersen, DGI-huset Aarhus og 
selvstændig forretningsudvikler, LSP Resolve. 
Sports- og Kulturcampus Gellerup - fra smer-
tensbarn til ny attraktion? v/Heidi Frostholm 
Holch, forvaltningschef, Sport & Fritid.

25. mar.: Entreprenørskab som drivkraft for 
fantastiske idrætsmiljøer. Den kommerciel-
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le del af idrætssektoren har oplevet større 
vækst end foreningsidrætten gennem mange 
år. ’Idræt i Industrikvarteret’ bliver det nye 
sort v/Henrik H. Brandt, medstifter og daglig 
leder af IdrætsPlatformen, Morten Skrøder 
Bødskov, direktør og medejer, PadelStar, 
Kaare Vincents Fisker, Affiliate Manager, 
Aarhus Crossfit, Jesper Knudsen, aflasten-
de medarbejder Get2sport og pædagog, 
Søndervangskolen. Samarbejdspartnere:  
Idrætssamvirket Aarhus, FO-Aarhus, Fonden 
Eliteidræt Aarhus og Århus Stiftstidende.

25. maj: Anlægskonference: Idrættens land-
kort og den levende storby i Kulturhus Bunke-
ren. Aarhus Kommune, Sport & Fritid og 
foreningen IdrætsPlatformen Danmark invi-
terede i samarbejde med FO-Aarhus, Fonden 
Eliteidræt Aarhus, Idrætssamvirket Aarhus og 
Århus Stiftstidende til facilitetskonferencen. 
Aarhus Kommune, Sport & Fritid har iværksat 
arbejdet med såvel en outdoor-strategi som 
en fremtidig facilitetsstrategi for fritidslivet 
i Aarhus, lige som Aarhus Kommune i de 
kommende år sætter flere midler af til anlæg, 
end kommunen har gjort i mange år.  

16.45: Aarhus som idrætskommune og 
dens potentialer og udfordringer baseret 
på aktuelle data og undersøgelser v/Henrik 
H. Brandt, daglig leder, IdrætsPlatformen 
Danmark.
17.00: En samlet strategi for facilitetsud-
vikling i Aarhus? v/Heidi Frostholm Holch, 
forvaltningschef i Aarhus.  
17.15: Fritidsaktiviteternes rolle i den leven-
de storby v/Anne Mette Boye, stadsarkitekt 
i Aarhus.
17.30: Projektpaletten og projektparadokset: 
driftsformer, brugergrupper og lokalsamfun-
dets behov v/Jakob Færch og Oliver Vanges, 
udviklingskonsulenter, Lokale og Anlægsfon-
den.
18.00: Introduktion til Kulturhus Bunkeren: 
bydelens nye smeltedigel for kunst, kultur, 
folkeoplysning, bydelsudvikling og idræt v/
skoleleder Torben Dreier, FO-Aarhus.

19.00: Workshops - der kunne vælges 1 af 4 
spor: 
Spor 1: Fundraising v/Steffen Gregersen, ejer, 
Aktiv Fundraising.
Spor 2: Inspiration fra lokale projekter v/
Momentet, Lystrup Svømning, Camilla 
Jørgensen, adm. direktør og Egelunden 
Idrætscenter, Christine Winding Lauritzen, 
foreningsudvikler, BMI.
Spor 3: Gode råd om projektudvikling og 
anlæg af kunstgræsbaner og padelanlæg 
v/Stefan Solberg, salgschef, og Peter Balle 
Hermansen, fagkonsulent, A-Sport. 
Spor 4: Strategi, værtskab og ledelse som 
nøglen v/Lars Steen Pedersen, formand for 
blandt andet DGI-huset Aarhus, konsulent og 
rådgiver i organisations- og forretningsudvik-
ling, LSP Resolve og best.medl. i IdrætsPlat-
formen Danmark.
20.00: Afsluttende paneldebat. Idrættens 
Aarhus-kort og den levende storby: Oliver 
Vanges, Udv.konsulent i Lokale og Anlægsfon-
den, Jens Bundgaard, formand, Idrætssamvir-
ket Aarhus, Anne Mette Boye, stadsarkitekt 
i Aarhus, Lars Steen Pedersen, formand for 
DGI-huset, Heidi Frostholm Holck, forvalt-
ningschef i Aarhus, Steffen Wich, daglig leder, 
Fonden Eliteidræt Aarhus. Ordstyrer: Henrik 
H. Brandt, IdrætsPlatformen Danmark.

Ovartaci-Podcast
Museum Ovartaci har produceret en lille 
podcast ”Stille på museet” om og i Kulturhus 
Bunkeren på Olof Palmes Alle, hvor de flytter 
ind primo 2022. Forfattere: Brian Benjamin 
Hansen, post.doc. ved Aarhus Universitet 
og Museum Ovartaci og Georg Schwarz, 
strategisk udvikler på Museum Ovartaci. De 
har sammen med podcastproducenten Farlig 
Larm udviklet en interessant og sansevæk-
kende podcast-tur gennem Museum Ovartaci 
med udgangspunkt i stemningen på det 
lukkede museum, samt en personlig under-
søgelse af kunstneren Ovartaci og hans værk. 
Podcasten appellerer til et nyt publikum: Som 
stand-alone kulturprodukt – og som appe-

titvækker til det fysiske møde med museets 
øvrige oplevelser. Projektet hænger sammen 
med projektet “Museer uden vægge”, som 
har til formål at undersøge momentum i 
digital og virtuel formidling igennem coro-
na-pandemien. 

Forestillingen Fremleje
9-15. juni: FREMLEJE - to læseoplevelser af 
den samme novelle sat i scene på den inter-
nationale litteraturfestival LiteratureXchange 
i Aarhus. En nyskabende, tværkunstnerisk 
forestilling baseret på en novelle om en-
somhed af den estiske forfatter Ilmar Taska: 
Apartment for rent = Fremleje. I forestillingen 
Fremleje fik publikum et unikt indblik i de 
to læseres indre billeder, da novellen blev 
genskabt nøjagtig som de to læsere så, hørte, 
lugtede og smagte den. De to læsere var som 
medinstruktører, med til at caste skuespil-
lerne, finde passende locations og skabe 
karaktererne. I novellen Fremleje udnytter en 
ældre kvinde unge boligsøgende til at skabe 
kontakt og inviterer dem ind i sin lejlighed. 
Novellen gav en stemme til alle dem, der 
lider af ensomhed, og skabte en forståelse 
for de valg, de træffer. Forestillingen blev 
indledt med, at publikum selv fik mulighed 
for at læse begyndelsen af novellen for at 
knytte deres egne billeder til hovedpersonen, 
Lydia. I en afsluttende debat med instruktø-
ren, skuespillerne, læserne og forfatteren, fik 
publikum mulighed for at sammenligne og 
fordybe sig i forskelle og ligheder samt stille 
spørgsmål til processen. Det gav en forståel-
se for de vidt forskellige universer, vi bærer 
med os og relaterer til. Hver debat begyndte 
med et lille oplæg af instruktøren Isabelle 
Reynaud om tilblivelse af Fremleje. Forfatte-
ren Ilmar Taskas fortalte i et lille filmklip om 
sine oprindelige tanker angående ensomhed. 

Idé og instruktion
Isabelle Reynaud

9.–15. juni 2021

Producent
Aarhus   

Litteraturcenter

Forfatter
Ilmar Taska

Oplev Fremleje på Litterature Exchange
Se mere på litx.dk
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De to læsere var Steen Hemdrup, 63 år, 
håndværker og dansker og Muna Said, 31 år 
pæd.ass.stud. og oprindeligt fra Somalia. 

Der var 15 opførelser af Fremleje i perioden 
9.-15. juni med plads til op til 50 publikum-
mer. Varighed: 50 min. Sted: Vogn 1 på 
Godsbanen. Skuespillere: Kirstine Hedrup, 
Anni Bjørn. Scenografiske elementer: Caroli-
ne Bang. Ass.: Jeppe Sommer, Katrine Flarup 
Staunstrup, Regitze Werner, Alma Olafsdottir, 
Freja Ravn Nissen. Arrangeret i samarbejde 
mellem Aarhus Litteraturcenter og Teater 
Carbon v/instruktør Isabelle Reynaud. Støttet 
af Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, 
Move’n Act/FO-Aarhus’ Debatpulje. 

Forstædernes historie
I 2020 startede en artikelserie i samarbejde 
med Aarhus Stadsarkiv og Aarhus Stiftsti-
dende og en række små film om Aarhus’ 
forstæders og oplands historie og udvikling. 
Serien afsluttedes i foråret 2021. Om bl.a. 
Borum, Framlev, Fulden, Åby, Viby, Hørret, 
Kasted, Mårslet, Sabro og Tilst. Baggrun-
den var at Aarhus Byråd havde nedsat en 
Oplands-udvalg, der skulle komme med gode 
råd til at forstærke båndene mellem Aarhus 
og oplandets bysamfund, både kulturelt, 
transportmæssigt og politisk. I 2020 var det 
50 år siden, at mange af de små bysamfund 
blev lagt sammen til Aarhus Kommune. I 
serien blev der fortalt en række historier fra 
de små gamle sognekommuner og dermed 
om de mange stærke lokalsamfund, der er 
en del af Aarhus.

AarhusSelfies
Stor fotoudstilling på Store Torv i juni-juli - en 
blanding af turistfotos og AarhusSelfies med 
markante personligheder fra byen. Turist-
fotos viste populære destinationer som vi 
kendte dem før pandemien, og billederne 
kunne vække genklang og minder hos alle 
der har været ude at rejse. Men covid-19 

satte et effektivt stop for de udlandsrejser 
og ferier, vi tidligere tog for givet. De nye 
AarhusSelfies var inspiration til at opdage, 
eller genopdage byen: finde oplevelser og 
sanselighed i det nære. Ved at veksle mellem 
nære og fjerne destinationer blev rejser sat 
i perspektiv. Kigger man på populære rejse-
mål, kan man godt sætte spørgsmålstegn ved 
om oplevelsen var rejsen værd. Enhver der 
har stået ved Eiffeltårnet i Paris og kæmpet 
med andre turister om pladsen til at tage 
et turistfoto ved at man ikke nødvendigvis 
kommer derfra med en autentisk rejseople-
velse. Så hvad er den gode rejseoplevelse? 
AarhusSelfies satte også bæredygtighed til 
debat. Hvordan kan vi bidrage til grønnere 
rejseformer? Har vi ændret adfærd under 
pandemien - eller vender vi tilbage til vante 
ferie- og rejsemønstre så snart vi får mulig-
heden? Fotograf Mai Skou Wihlborg stod for 
det store projekt.

Et fotografisk projekt i tre dele:
1) En udendørs fotoudstilling, som var et 
kærligt portræt af turister, 18 fotografier 
fra internationale turistdestinationer og 18 
turistfotos fra Aarhus, med markante person-
ligheder. Kampagnen omkring #AarhusSelfies 
forsatte sommeren over i samarbejde med 
bl.a. Aarhus City Forening og initiativet ’Gang 
i Aarhus’.
2) Selvportrætter på Instagram: Ved udstil-
lingen blev gæster inviteret til at dele selfies 
fra Aarhus under hashtagget #AarhusSelfies. 
Disse kunne bruges til inspiration for aktivi-
teter og besøg i Aarhus, både for lokale og 
gæster udefra. 
3) Portrætterne fra #AarhusSelfies samle-
des til fem fælles foto-mosaikker som blev 
udstillet i byrummet i efteråret på facader 
i byen, fx. gavlen på Graven 25, Molslinjen 
på Aarhus Havn og Aarhus Universitet. Vær-
kerne formede sætninger fra kendte sange 
om Aarhus. Fx.: Mine Længslers Vingsus, 
SovGodt, Michigan (Thomas Helmig).  

Move’ Act
28. maj: Er du PÅ? – deltagelse og identitet i 
iscenesatte begivenheder v/Michael Eigtved. 
Vi har tit svært ved at holde fodfæstet i nuti-
dens præstationsræs og har brug for at skabe 
tidslommer i en presset hverdag. Samtidig 
er det også blevet normen, at vi ikke kun vil 
være tilskuere, men også deltage selv, have 
mulighed for at være på! Vi hænger til dels 

vores identitet op på, hvilken slags begiven-
heder vi deltager i og hvordan - ikke mindst 
når vi dokumenterer det på de sociale medi-
er. Hvad er det for en udvikling? 

10. nov.: Bestsellerteater - Musikteater, mu-
sical og teaterkoncerter nu og før v/Michael 
Eigtved, cand. mag. og ph.d. samt lektor i 
Teater- og performancestudier på Kbh. Uni. 
Musicals og teaterkoncerter er - også i dag - 
de absolut mest sælgende genrer i teater-
udbuddet. Hvad er det musik og drama, 
skuespillende sangere og musikaliserede 
fortællinger kan? 

LGBT+Huset
24. juni: Paneldebat i FO-byen om hadfor-
brydelser mod LGBT+ personer. I samarbejde 
med Aarhus Pride Warm Up afholdt LGBT+-
HUSET en paneldebat for at tale om hadfor-
brydelser mod LGBT+ personer i Danmark, 
om hadforbrydelsers historie og hvordan vi 
kan forbedre både antallet af anmeldelser og 
LGBT+ personers oplevelser i det offentlige 
rum. Deltagere: Niels Nyegaard, cand mag. 
på AU, repr. fra Lev og Lad Leve kampagnen, 
politiinspektør ved Østjyllands Politi René 
Raffo og borgmester Jakob Bundsgaard.

Aarhus Festuge
Kosmos-optog
28. og 29. aug.: Good Life-optoget skabte liv 
og glæde i gaden med hjælp af Dunkelfolket 
fra Aalborg. Det spektakulære og familieven-
lige optog begyndte i FO-byen og bevægede 
sig gennem Strøget til åen og de festlige, 
farverige dragter satte øjnene på stilke. Bag 
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det fortryllende optog står det aarhusianske 
Teater Kosmos med instruktør Maria Lexa i 
spidsen. De høje figurer er fremstillet på Bali.

LitXtalks
Med LitXtalks ønskede Aarhus’ internatio-
nale festival, LiteratureXchange, at styrke 
blikket for globale perspektiver og aktuelle 
tematikker med 6 taler, der alle relatere-
de sig til FNs tredje Verdensmål: Sundhed 
og trivsel. Talerne var skrevet af 6 danske 
forfattere under sloganet: “litteratur værd at 
sprede”. 

31. aug.: Glenn Bech om køn/krop: Hvad vil 
det sige at ’have’ et køn? hvordan har vores 
køn betydning for vores muligheder i livet? 
Hvordan behandles mennesker, der ikke kan 
finde sig til rette i de klassiske kønsstruktu-
rer og -kasser? Kaspar Bonnén om psykisk 
sårbarhed: I en verden, der hylder robust-
hed og succes, hvad stiller man så op, hvis 
succesen udebliver eller robustheden viser 
sig at slå revner? Rebecca Bach Lauritsen om 
sociale medier: Der tales om omsiggribende 
mistrivsel blandt særligt unge, som følge af 
en stadig større brug af de Sociale Medier. 
Hvad betyder det for den enkelte, når vi hele 
tiden skal være på, ses, præstere?

2. sep.: Hans Otto Jørgensen om mønster-
brud: Hvilken betydning har det, hvor vi 
kommer fra, hvad vi kommer af og hvilke 
forventninger, omverdenen, på baggrund 
heraf, har til os? Gry Dalgas om natur/klima: 
Hvilken betydning har naturen for menne-
skets trivsel, fysisk, psykisk og åndeligt? Hvad 
betyder det, at arternes diversitet hele tiden 
minimeres som følge af den samlede men-
neskeheds rovdrift, og hvad kan det enkelte 
menneske stille op mod det? Asta Olivia Nor-
denhof om (global) økonomi: Hvilken betyd-
ning har den globale ulighed for menneskers 
sundhed rundt omkring i verden. Sted: Vor 
Frue Kirke. I et samarbejde mellem Aarhus 
Litteraturcenter og Aarhus Festuge.

Expat Reception 28. aug. i FO-byen
Aarhus Festuge, International Community 
og partnere afholdt en særlig reception 
for byens expats og deres familier. Med 
receptionen ønskede man både at engagere 
og fastholde byens expats. Rammen var 
FO-gården, Vester Allé 8, hvor der blev budt 
på nogle lette anretninger. Derudover fik 

deltagerne et par ord fra Ken Cordes, som er 
best.medl. i Erhverv Aarhus og i International 
Community’s Executive Committee. 
Grundet situationen omkring covid-19 af-
holdtes arrangementet i to etaper: kl. 12-14 
og 15-17. 

Kulturgyngen og LGBT i FO-byen
31. aug.: Fællessang i FO-byens hængende 
have. Når man synger sammen, kommer 
man tættere på hinanden. Ældre Sagen 
afviklede fællessang med udgangspunkt i 
højskolesangbogen. 

1. sept.: Koncert i FO-byen: Christian Vuust 
og Peter Laugesen i Maritza-salen. Peter 
Laugesen, reciterede udvalgte digte, over 
musik komponeret af saxofonist Christian 
Vuust, som med sin klangfulde spillestil har 
skabt sig et solidt ry på den danske jazzsce-
ne. Jazzens og poesiens spydspidser mødtes 
og deltagerne fik en oplevelse ud over det 
sædvanlige. 

1. sept.: Koncert med The MUMES på 
FO-byens gårdscene - et socialøkonomisk 

musikprojekt, der aktiverer musikalske su-
pertalenter med psykisk udviklingshæmning. 
Projektet udvisker den gængse relationsfor-
ståelse ved at fjerne ”pædagog/bruger”-tit-
lerne. The MUMES fungerer således som 
et professionelt orkester, med alt hvad det 
indebærer: Der er en manager, der et band, 
og der er et crew. På den måde opnås en 
gensidig respekt og en ejerskabsfornemmel-
se der ikke kan købes for penge. THE MUMES 
underholder og imponerer med en uimod-
ståelig charme, og en spilleglæde, der ikke 
kan indstuderes.

1. sept. (2 gange): Koncert med talenterne 
fra Grobund og oplæg fra Aarhusianske mu-
sikforeninger på FO-byens scene i gårdhaven. 
Oplæg om livet som musiker, og en snak om 
Music City Aarhus v/Camilla Overgaard fra 
DMF, Anders Ørbæk fra Aarhus Jazz Orkester 
og Jesper Mardahl fra PROMUS. 

1. sept.: Århus Sangskriverværksted: Dob-
beltkoncert og open mic på FO-byens scene, 
Den Hængende Have. Kort dobbeltkoncert 
ved sangskriverduo, Stadig Flydende, og 
Part of the Furniture. Stadig Flydende be-
står af sangskrivere, Søren Lyhne og Astrid 
Alsbjerg, der skriver dansksprogede sange 
om mødre og døtre, tvivl og tåge og snoede 
gange. Part of the Furniture er sangskriver 
Sebastians Schlafers bud på en musikalsk 
legestue. Sangskrivningen trækker på 
klassiske referencer som Cohen og Dylan, 
og går i øvrigt ikke af vejen for at gå ud af 
en homoerotisk middelaldertangent. Efter 
koncerten var der open mic for alle interes-
serede. Århus Sangskriverværksted, i daglig 
tale ÅSV, er et netværk for sangskrivere og 
komponister.

2. sept.: Senior - speeddating i FO-byen 
med underholdning, afslappet stemning og 
fællesspisning.

2. sept.: The Tarantino Twist Show - fest i 
FO-byen. En hyldest til Quentin Tarantinos 
eksplosive filmunivers og ikke mindst hans 
mange udødelige soundtracks. Kendte man 
ikke filmene på forhånd, så kendte man helt 
sikkert den ikoniske musik: Little greenbag, 
Stuck in the middle with you, Coconut, After 
Dark, Django, Who did that to you, Jungle 
boogie m.m. 
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3.-4. sept.: LGBT+days i FO-byens gårdhave, 
Vester Allé 8.
3. sept.: DJ Loui Rosenkrantz, fællesspisning, 
DJ TBA.
4. sept.: Glen Bech læste op af sin anmel-
derroste debutroman Farskibet, speeddating 
for LGBT+, Drag Bingo, Event TBA.

4. sept.: Comedy Zoo i Den hængende Have 
i FO-byen. Lineuppet: Niels Flensborg, Simon 
Væver, Jimmy Lauridtsen, Johnny Robertson, 
Tjelle Vejrup, Niels Nørkjær, Simon Tang.

5. sept.: Koncert med Sued, Bévort, Ankar-
feldt, Bisgaard i Maritza-salen. En musikalsk 
lystvandring gennem argentinsk folklore, tan-
go nuevo og nordisk jazz. I centrum var den 
aldeles virtuose bandoneonspiller Martin 
Sued. Sued er pt. gæsteprofessor ved konser-
vatoriet i Paris og regnes for en af Buenos Ai-
res bedste på bandoneon. Martin fik lydhørt 
med- og modspil af Pernille Bévort, Morten 
Ankarfeldt og Ulrik Bisgaard - musikere der 
alle bevæger sig hjemmevant i feltet mellem 
verdensmusik og jazz.

Lions Club Aarhus-Viby
1.-4. sept.: Lions Club Aarhus-Viby afholdt 
kunstauktion i FO-byen. Overskuddet gik 
ubeskåret til udsatte børn og unge i Aar-
hus. Kunstværkerne blev venligst doneret 
af lokale kunstnere. Derudover kunne 
kunstværkerne ses på en netauktion op til 
festugen.

Sand og DM-OL-hyldest på havnepladsen
Havnepladsen i Aarhus blev omdannet til no-
get, der mindede om Copacabana. 600 ton 
sand bød gæster op til beachvolley, strand-
håndbold og meget mere. Ideen kom fra Aar-
hus Kommune i samarbejde med Eliteidræt 
Aarhus og Idrætssamvirket for sporten hører 
også til Aarhus Festuge. 3. sept. kl. 16.00 
dedikerede man en seance til aarhusianske 
OL-atleter, hvor man under idrætsfesten 

SPORT OPEN AARHUS takkede for atleter-
nes deltagelse ved OL og DM og lykønskede 
præstationerne. FO-Aarhus donerede og 
uddelte i den forbindelse sportens figtherpris 
til Mathias Bak, Brydeklubben Thrott.

Radio4:  
Da rocken kom til Aarhus
Om de legendariske aarhusianske spilleste-
der, klubber og dansegulve, hvor fx Gnags, 
Shit & Chanel, TV-2, Lars Muhl med ban-
det Daisy, Thomas Helmig og Marie Frank 
spillede op til dans. I seks afsnit slentrede 
vært Jens Folmer Jepsen ad den lange, lige 
bane fra 1950 og frem til i dag i selskab med 
Jørgen Nielsen, der har skrevet en bog om 
Aarhus’ rockhistorie. Serien blev optaget 
med publikum i Frøberts auditorium i Kultur-
hus Bunkeren. Undervejs gæstede musikere 
og andre personer fra den aarhusianske 
rockverden programmet. Programmerne 
blev sendt på Radio4 og blev efterfølgende 
tilgængelige som podcast. Programmerne 
blev produceret til Radio4 af Paseo med 
støtte fra FO-Aarhus. 

22. juni: Dengang danseskolerne blev 
sprængfarlige (ca. 1956-63). Medvirkende: 
Anders Pedersen, Langå. Jørgen Nielsen, 
Brabrand. Jens Folmer Jepsen, Åbyhøj. Kim 
Nedergaard, musiker, Silkeborg. Annette 
Hansen, Aarhus. Poul Krebs (pr. tlf.). Rock ’n’ 
roll kom til Aarhus og Danmark i slut 50’erne 
som en dans. En endnu mere bastant rytme, 
der kaldte på bastant kropslig udfoldelse på 
danseskoler og natklubber. Om den første 
rockkoncert i Aarhus, hvor politiet duk-
kede op med hævede knipler og gokkede 
sangstjernen og om læderjakker og bekym-
rede forældre. 

22. juni: Dengang forældrene rev sig på  
pigtråden og det blev farligt for alvor (ca. 
1963-67). Medvirkende: Jørgen Nielsen er 
arkivar, Anders Nolde er tekniker og Jens 

Folmer Jepsen har tilrettelagt. Om pigtråds- 
templet BOOM, der blev åbnet i Kurt Brøg-
gers danselokaler og om de slemme drenge 
i bandet Shaking Phantoms og om besøg af 
verdensstjernerne Pink Floyd, der kom ud for 
en besynderlig oplevelse.  

24. juni: Dengang musikerne tog over i Ve-
stergade (ca. 1969-75). Medvirkende: Anders 
Pedersen, Langå. Jørgen Nielsen, Brabrand. 
Jens Folmer Jepsen, Åbyhøj. Lauritz Axelsen 
(lyd), Langå. Per Chr. Frost, musiker, Risskov. 
Astrid Elbelk, musiker, Viby. Henrik Kærgaard, 
Genlyd, Åbyhøj. Alt det uden om musikken 
begyndte at fylde i Aarhus: penge og magt 
og vrangforestillingen om det vilde liv med 
sex, drug og rock’n’ roll. Måske derfor bredte 
der sig en ny tilgang, en ny bevidsthed blandt 
musikerne i universitetsbyen Aarhus. Man 
ville selv. Og heldigvis ville også kvinderne 
spille. Og så var der nogle tilflyttere, der 
holdt til i et kollektiv i Viby J, og som satte en 
helt ny dagsorden. De hed Gnags. 

24. juni: Dengang punken kom til byen og 
man spiste wc-papir. Om DIY, do it your-
self-kulturen i en tid, hvor det var umuligt for 
unge at få et arbejde. Og punk og new wave 
inficerede og inspirerede byens musikere. 
Om Musikteatret i Østergade, om partypunk 
med Jan Jet, men også om Warm Guns, Kli-
che, TV-2, unge Helmig og alle dem. Foruden 
selvfølgelig om Jacob Haugård, der spiste 
wc papir for at holde sulten fra døren og om 
rock-eliten der samledes i Viby J for at tage 
til Afrika. 

29. juni: Dengang aarhus-rock flyttede ind 
i den store sky og gjorde verden mindre. 
Medvirkende: Anders Pedersen, Langå. Jør-
gen Nielsen, Brabrand. Jens Folmer Jepsen, 
Åbyhøj. Marie Frank, musiker, Langå. Niklas 
Runge, musiker, Aarhus. Alma Kjær Ager-
gård, musiker, Aarhus. Alfred Lykke, musiker, 
Aarhus. Magien var forsvundet – scenen 
skiftede fra klubber til halkoncerter, Grønne 

Foto: Jørgen Nielsen

Foto: Jørgen Nielsen
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Koncerter og festivaler. Og så begyndte vi at 
høre musik på nettet. Musikerne havde fået 
et nyt internationalt publikum og aarhusia-
nere hittede i udlandet: CutNmove, Ida Corr, 
Hatesphere, Camille Jones. Og så var der 
andre, der fandt deres egne veje ind og ud af 
byen og rundt i verden og tilbage igen, som 
f.eks. Tina Dickow og Marie Frank. 

29. juni: Dengang Århus blev til Aarhus 
med to a’er og rocken flyttede på akademi 
(ca. 2000-21). Medvirkende: Iomfro, Niklas 
Runge, samt Paseos radiorockorkester der 
bl.a. spurgte ”om du vil ryg’ å knep?” Musik 
af LOC, Johnson, Liss, Natal Zaks, Alma Kjær 
Agergaard, Niklas Runge, Ipek Yolu, Per Chr. 
Frost, Lowly, Mark Lanegan, Bogfinkevej. 
Rockmusikere i Aarhus fik nu i stigende grad 
et lag af kommunale og statslige mellem-
ledere, der skulle hjælpe musikere frem i 
verden. Rock kunne bruges til branding. Om 
rap-akademi i Gellerup, vejledningskontoret 
Promus, uddannelse for musikkøbmænd og 
Spotfestival.
  
Jazzselskabet
23. nov.: Jazz i 2021 i Maritza-salen. Niels 
Overgård - jazzblogger på Jazznyt.com og 
Gaffelprismodtager 2019  gav sit bud på jaz-
zen anno 2021. Han tog pladespilleren med 
og spillede eksempler på nutidens danske 
jazz. Han dykkede ned i tendenser og nybrud 
i jazzen - og løftede sløret for, hvor det sker. 
Dialog og debat var velkommen. I samarbej-
de med Højbjerg Bibliotek.

Hieronymus-dagen
30. sept.: Litteraturens mellemled – oversæt-
telse i dialog, på Godsbanen. Gennem dialo-
ger blev der sat fokus på oversætterens rolle 
som fortolker af en andens værk. Juliane 
Wammen og Birgitte Steffen Nielsen fortalte 
om deres erfaringer med samoversættelse. 
Kim Lembek og Nanna Kalkar fortalte om, 
hvilken rolle køn, alder og baggrund spiller 
i oversættelse. Arrangører: Oversætterne 
Sidse Laugesen og Trine Søndergaard i 
samarbejde med Aarhus Litteraturcenter. 
Arrangementet henvendte sig til oversætte-
re, studerende, folk der ønsker at vide mere 
om oversættelse og folk der er interesserede 
i emnet: dialogen/oversættelsens synlighed 
eller usynlighed. Samtale mellem oversætte-
re Kim Lembek (modtager af Dansk Oversæt-
terforbunds Ærespris 2021) og Nanna Kalkar, 

der begge oversætter fra islandsk, men er af 
hver sit køn og i forskellige aldre. En samtale 
om ligheder og forskelle i arbejdet som 
oversætter, og om oversætterens personlige 
præferencer mm. sætter sit præg på hvad 
der bliver oversat? Desuden samtale mellem 
oversættere Juliane Wammen og Birgitte 
Steffen Nielsen, der ad flere omgange har 
oversat i fællesskab. Denne samtale handle-
de altså om hvad der sker når en oversættel-
se skal laves i samarbejde. 

EU-debatter
29. juni: EU i byen - Danmarks og EU’s frem-
tid - i Maritzasalen
Man drøftede Europas udvikling og hvordan 
fremtidens europæiske samarbejde skal 
se ud, hvilke udfordringer vi møder som 
europæere og hvordan vi bedst løser dem - 
v/EU-ekspert Roman Senninger fra Aarhus 
Universitet. Der var særligt fokus på EU’s 
grønne klimamål. 
 
Er EU løsningen?
FO-Aarhus indbød til otte debatter i FO-byen 
- under overskriften ‘Er EU løsningen?’ Hver 
debat bestod af to oplæg på 15 min og en 
efterfølgende debat med input fra publikum 
styret af journalist og retoriker, Kaspar Otto-
sen. Debatterne blev optaget af Filmskolen 
Potemkin og efterfølgende lagt på Youtube. 
Støttet af Europanævnet.

17. sept.: Kan EU samarbejde med et USA i 
krise? v/Derek Beach, professor ved Institut 
for Statskundskab på Aarhus Universitet 
og Morten Helveg Petersen, cand. Polit. og 
medlem af Europa Parlamentet for Radikale. 

17. sept.: Kan EU overleve Coronakrisen? 
v/ Henrik Plaschke, undervisningsassistent, 
Institut for Politik & Samfund, Aalborg 
Universitet og Thorsten Borring Olesen, 
professor ved Institut for Kultur & Samfund, 
Aarhus Universitet. 

24. sept.: Er EUs forenede stater svaret på 
Brexit? v/ Ole Helmersen, professor ved De-
partment of Management, Society and Com-
munication på Copenhagen Business School 
og Derek Beach, professor ved Institut for 
Statskundskab på Aarhus Universitet.

24. sept.: Kan EU tøjle techgiganterne? v/ 
Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker ved 
Institut for Menneskerettigheder og Jens 
Ladefoged Mortensen, lektor ved Institut for 
Statskundskab på Københavns Universitet.

1. okt.: Er EU løsningen på Danmarks 
sikkerhed? v/Flemming Splidsboel, senior-
forsker ved Dansk Institut for Internationale 
Studier og Rasmus Brun Pedersen, professor 
ved Institut for Statskundskab på Aarhus 
Universitet.

1. okt.: Debat om Danmarks fremtid i EU v/
Susanna Dyre-Greensite, Folkebevægelsen 
mod EU og Ali Aminali, debattør og radio-
vært, tidl. kandidat til parlamentsvalget for 
Konservative.

8. okt.: Kan EU løse klimakrisen? v/ Jesper 
Jespersen, professor ved Institut for Sam-
fundsvidenskab og Erhverv/Globalisering 
og Europa på RUC samt Jesper Theilgaard, 
meteorolog og klimaekspert.

8. okt.: Kan EU løse flygtningekrisen? v/Gert 
Sørensen, lektor emeritus fra KU med særlig 
interesse for Italien og Maja Rettrup Mørch, 
chefkonsulent i Dansk Røde Kors.
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Gratis entré

30. september
kl. 16-19 Vogn 1, Godsbanen, 

Skovgaardsgade 3, 
8000 Aarhus C

Litteraturens mellemled 
– oversættelse i dialog
Mød oversætterne Kim Lembek, Juliane Wammen, 
Nanna Kalkar og Birgitte Steffen Nielsen
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Alsang og demens i Skejby
1. sept.: Fællessang v/Kor72 i Kulturhus 
Bunkeren. Sang er minder og sang minder os 
om mennesker og levet liv. Sang kan skabe 
glæde og give et sprog for det som ikke kan 
siges. Dette alsangsarrangement afrundede 
en lukket temadag om sang for sosu-stude-
rende og var åbent for alle interesserede. 
V/sanger Birgitte Mosegaard Pedersen fra 
Den Jyske Opera, sanger og guitarist Thorkil 
Bisgaard og guitarist Kristian Lager. I et sam-
arbejde mellem Alsang 2020, SYNG, Kor72, 
Sangkraft Aarhus og Sundhed og Omsorg.

Kommunalvalget
Smil TV
7. okt.: Valgmøde for udviklingshæmmede i 
Kulturhus Bunkeren - om Aarhus kommunes 
handicappolitik de næste 4 år. Deltagere: 
Christian Budde, Venstre. Christian Würtz, 
Soc.Dem. Mahad Yussuf, Rad.V. Mette 
Skautrup, Kons. Nana Harring, DF. Thomas 
Medom, SF. Viggo Jonasen, Enhedslisten. 
Arrangører: Smil tv Aarhus, som arbejder 
med tv-live på facebook samt Bricksite og 
instagram. I samarb. med ULF (udviklings-
hæmmedes landsforbunds Aarhus-afdeling).

Demokratihjælperne
Borgerservice, Beskæftigelsesafdelingen og 
FO-Aarhus igangsatte et forløb for unge på 
kanten af arbejdsmarkedet i forbindelse med 
planlægning og afvikling af kommunal- og 
regionsrådsvalget i november 2021. Målet 
var at give de unge mulighed for at få er-
hvervserfaring ved at være medhjælper ved 
valget i november 2021, samt at give dem 
en forståelse for, hvordan og hvorfor vores 
demokrati fungerer. Valgsekretariatet havde 
f.eks. brug for hjælp, og de unge kunne hjæl-
pe med at håndtere brevstemmer, sortere 
disse og sikre korrekt registrering af dem. 
Derudover var der mange løbende logisti-
ske og praktiske opgaver, som skulle løses. 
Forløbet startede med et demokratikursus 
hos FO-Aarhus, som var udviklet i samarbej-
de med Borgerservice, hvor deltagerne blev 
undervist bl.a. i folkeoplysning, medborger-
skab, byrådets rolle, den demokratiske tra-
dition i Danmark og de forskellige valgarter. 
Herefter mødte de unge fast på arbejde på 
Dokk1, hvor de hjalp med konkrete opgaver 
f.eks. vedr. brevstemmer, hjemmestemmer, 
valgudstyr. Der var mulighed for at bidrage 
på nedsat og fleksibel tid. Også på valgdagen 

og fintællingsdagen hjalp de unge med at 
løse de mange administrative opgaver. Efter 
endt ansættelse modtog de unge en udtalel-
se, de kan bruge i deres videre jobsøgning. 
Demokratihjælperne var ansat i perioden 25. 
okt. til 19. nov.

Erhvervsforum Aarhus
1. nov.: De lokale politikeres bud på udviklin-
gen i Aarhus til debat i Kulturhus Bunkeren. 
Torben Dreier, FO-Aarhus, faciliterede slagets 
gang. Erhvervsforum Aarhus havde samlet et 
stærkt panel af lokale politikere, der besva-
rede alle presserende politiske spørgsmål: 
Steffen Wich, S. Hans Skou, V. Metin Aydin, 
R. Heidi Printzen, K. Tom Laursen, Liberal 
Alliance. Sander Jensen, SF. Claus Vildrik, Nye 
Borgerlige. René Rafn, Enhedslisten.

Kirsten Ballisager - 
kunstudstilling
1-22. okt. i Kulturhus Bunkeren med åbning 
1. okt. v/Torben Dreier.
Kirsten Ballisager udtalte: ”I mine billeder 
prøver jeg at fange dobbeltheden, det mod-
sætningsfyldte, det der ikke altid er ord for. 
Min inspiration er den verden, der omgiver 
mig – både den lille og den store. Når jeg 
arbejder, er det ikke for at male det jeg ved – 
men for at binde an til det, jeg ikke kan vide. 
Virkeligheden trænger til fortolkning, og 
jeg har ikke alle svarene, men jeg kan stille 
spørgsmålene. På min udstilling i Kulturhus 
Bunkeren på Olof Palmes Allé prøver jeg at 
kombinere billede og ord, da ordene engang 
på stedet havde første prioritet. Jeg anser 
billedkunst for at være et levende kommuni-
kationsmiddel. 

Bevægelse med omtanke
9. dec.: Hjerne-gymnastik i Kulturhus Bunke-
ren. Små, sjove øvelser – grin lidt af dig selv 
og sammen med andre – samtidigt med at 
du øger din mentale styrke. Brug hoved og 
krop på en helt ny måde – forskning viser, at 
du herved bliver bedre til at tænke, fokusere, 
lære nyt og huske. 

Spotfestival
16. sept. Et af de helt primære formål med 
SPOT+ er at give danske brancheaktører, 
komponister, musikere og producere mulig-
hed for at udvide deres netværk, skabe nye 
kontakter og dermed også styrke chancen for 
nye karrieremuligheder. 
Meet The Music Supervisors: ”Klassisk” 
speed-meetings med et stjernehold af music 
supervisors fra Mexico City, Los Angeles, Paris, 
Toronto, London, Berlin og København: Lynn 
Fainchtein/Casete, Samuel Diaz/CBS, Katy 
Gavillet/FOX, Megan Barbour/Buddah Jones, 
Yvette Metoyer/Sound in Color Music, Mi-
chael Perlmutter/Instinct Entertainment m.fl.
Meet the Talent: Med Kasper Boldt/All 
Things Live, Peter Munck/Virgin/Universal 
Music, Astrid Storm Thorsen/Copenhagen 
Records, Ronni Vindahl/Beachy, Stefan Facius 
& Jens Uhre Karlsson/Heartbeat Manage-
ment, Morten Elley & Christian Backmann/
The Music Company, Søren Mensberg/3rd 
Tsunami m.fl.

Aarhus Arab Filmfestival
22. okt.: Opening night v/Adel Karam, Adolf 
Asaal, Mohammad Majzoub.
23. okt.: Workshop om filmproduktion v/
Tarek Karam og Sara Koppel.
Aarhus Arab filmfestival i Cinemax Aarhus 
var en videreudvikling af Syriske Filmdage. 
De udvalgte film viste selvstændige, nyska-
bende og provokerende tanker i den arabiske 
verden, og gav et indblik i en varieret og rig 
kultur gennem nedslag i filmkunst fra en del 
af verden, som vi er meget i berøring med, 
men kender alt for lidt til. Idémand og pro-
jektleder for projektet var syriske Mazen Haj 
Kassem, som også stod i spidsen for Syriske 
Filmdage. Projektgruppen bestod af: Mazen 
Haj Kassem, skuespiller og koordinator, Rana 
Maoued, sagsbehandler i Odense Kommu-
ne, Anders Winther, Kaospilot, pædagog og 
iværksætter. Ud fra tilsendte 600 film blev 
der udvalgt 50 til festivalen – 25 film og 25 
kortfilm. 
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ProKK-kunstudstilling 
6.-24. sept. i Kulturhus Bunkeren: Udstillerne 
valgte et enkelt ord fra den nordiske og ger-
manske sprogstamme som udgangspunkt for 
deres værk. Årets tema var ord og kommu-
nikation. Ord er flydende tegn, der konstant 
vokser og visner. De er byggestenene i vores 
kommunikation og forankrer os i menne-
skehedens historie. De ord vi bruger i dag, 
har lange rødder og mange søskende. Hver 
kunstner havde skrevet en artikel om deres 
ord, værket og deres sammenfletning. Der 
var mindst to kunstnere til stede i åbnings-
tiden, så der var rig mulighed for at flytte 
ordene fra teksterne og over i samtalen. 
Fernisering 11. sept. v/kulturrådmand Rabih 
Azad-Ahmed. 
14. sept.: En kalejdoskopisk rejse i Inge-
manns land. Fotograf og billedkunstner 
Carsten Ingemann gav et indblik fra verdens 
brændpunkter. 

AFAs 125 års 
juilæumsfotoudstilling 
16.-24. okt. i FO-byen: Aarhus Fotografiske 
Amatørklub udstillede medlemmernes arbej-
der både på papir og en serie med digitale 
værker. Desuden et historisk hjørne med 
billeder fra arkivet, som viste udviklingen 
gennem tiden.
20. okt.: Moment og Momentum. Foredrag 
og debat v/billedkunstner Jan Rüsz. Hvordan 

kan fotografen mentalt forberede sig på en 
opgave - og om handlingen: at fotografere. 
Hvad har indflydelse på resultatet

AGF: Clean-up Aarhus
4. sept.: Med Clean-up Aarhus ønskede AGF 
at tydeliggøre, at man selv kan gøre noget 
i forhold til sine omgivelser og miljøet, og 
ikke mindst, at det også er de små skridt, der 
gælder. Fodbold og bæredygtighed kan fint 
gå hånd i hånd! Clean-up, skovtur i Marse-
lisborg, hygge, livemusik og mad og drikke 
i fanzonen blev efterfulgt af hjemmekamp 
med AGFs kvinder mod HB Køge. Deltagerne 
fik en gratis T-shirt sponsoreret af Mascot 
Workwear, en gratis billet til AGF Gjensidige 
Kvindekamp, adgang til live musik og en vou-
cher til en øl/vand til brug i fanzonen. 

Tintin-projekt:  
Les aventures de Tintin 
16. okt.: En eventyrlig livemusik-rejse i Tin-
tins univers – efterårsferie-event for familier 
og Tintin-fans i alle aldre. Kulturgyngen bød 
velkommen til livepodcast i Maritza-salen i 
FO-byen v/Mads Strandberg og Lauge Hend-
riksen, inkarnerede Tintin-fans med egen 
Tintin Podcast. Denne dag blev der lagt nye 
musikalske arrangementer over det legenda-
riske tema fra tegneserien ‘The adventures 
of Tintin’ fra 1991. Musikken understøttede 
den dramatiske historie om Hergés eget liv, 
og viste hvordan Tintins eventyr kan læses 
som et udtryk for Hergés egen politiske ud-
vikling og forståelse for samfundet. Basunist, 
arrangør og dirigent, John Kristensen, m.fl. 
stod for det kunstneriske musikalske udtryk. 
Co-arrangører: Bee Happy Music v/Peder 
Udengaard. Sponsorer: FO-Aarhus, Aarhus 
Kommune, Aarhus Musikaftenskole.

Menneskerettighedsdagen  
v/foreningen  
Tal Ud
10. dec.: Fokus på den 
hverdags-racisme, som 
er kulturel og bundet 
i ‘sådan som vi gør’. 
Man ønskede at skabe et fælles grundlag, 
et fælles sprog, en fælles mission og ikke 
mindst et fællesskab på tværs af etniciteter 
via en oplysende og inddragende debat og 
networking. Sted: Domen Aarhus.
1) Menneskerettigheds Spillet, 2) TAL UD 
videoer af oplevelser med racisme i hver-

dagen, 3) Paneldebat med eksperter: Laila 
Lagermann - phd., forsker i marginalisering, 
Mira Skadegård, forsker i racisme mv., Prince 
Henry, debattør, Suzanne Skærbæk, journa-
list og tidl. radiovært, 4) Digtoplæsning af 
Mikas Lang, 5) Musik og networking. 
TAL UD går i dialog med dem, som udøver 
racisme, intentionelt eller ikke intentionelt, 
og som ikke ser sig selv som racister og for-
drer en dialog. På den måde kan vi skabe reel 
forandring. TAL UD ønskede at alle gik fra ar-
rangementet med minimum en viden om, at 
der kun findes én race - menneskeracen - og 
at resten er sociale konstruktioner. De ønsker 
at gøre det legitimt at tale om racisme, både 
online og ansigt til ansigt. 

Hjertedag
Fre. 29. okt. i FO-byen, Aarhus. Morgensang 
v/Lungekoret. Foredrag om hjertestop og 
genoplivning v/Nadia Iraqi, reservelæge på 
AUH. Lær hjertelungeredning i små hold: 
Samtale med instruktør Jørn Gade. Mød 
træner Jakob Studsgaard til samtale og 
spørgsmål om sekvenstræning. Gåtur med 
Tove Sandberg til en snak om motion i det 
fri. Mød ernæringspraktikanterne Katarina 
og Maiken fra Børnebørnenes Madværksted.  
Mød Vincent Löffler fra Hjerteforeningens 
professionelle Team Vest. Mød bestyrelsen 
og hør om det frivillige arbejde i Aarhus 
lokalforening. 

Transformation Puls
12. nov.: Kan kunst hele mennesker? Dia-
logmøde om kunstbaserede metoder og 
ressourcefokuseret recovery behandling for 
sårbare borgere. The Art of Transformation 
(TAoT), Aarhus Kommune, Aarhus Universitet 
og FO-Aarhus ønskede at bringe kunstneri-
ske og faglige kræfter sammen på Institut 
for Kommunikation og Kultur - Dramaturgi. 
Kreativ velkomst med musik ved New York 
komponist Carman Moore. Introduktion 
til The Art of Transformation v/best.fmd. 
Nanna E. Konge og forfatter, billedkunstner 
og recovery-ekspert Kurt Kyed. SKÆLVER: 
Interaktiv musikalsk performance med Lotte 
Arnsbjerg (TAoT), musiker/producer Chri-
stoffer Høyer, efterfølgende dialog med bl.a. 
museumsleder Mia Lejsted, Ovartaci Mu-



13

DEBATPULJEN - at gøre væsentlige emner til samtalestof

seet. TAoT metode v/Stefan Green Meinel, 
gestaltterapeut, Touching Dialogue. Traumer 
og Ødipus v/elever på Aarhus Universitet/
Dramaturgi. Dramaturgi v/Exe Christoffersen 
og Ida Krøgholt, musik v/Carman Moore. 
Lotte Arnsbjerg introducerede forestillingen 
Pigen Under Vandet, som er afsæt for TAoTs 

virke. Komponist og sanger Marcus Nørskov: 
om at have både modstande og kreative 
kræfter i sig.

Kunstterapiens Åbne Døre
12-13-14. nov.: Proces-udstilling med sanse-
de fortællinger i farve, form, rytme og ord 
om sansningens sprog og mulighedsveje til 
udvikling, balance, trivsel og glæde. Intro 
til de kunstterapeutiske arbejdsmetoder og 
kig i bøger og artikler om kunstterapi under 
temaet ”Kreativ Recovery er Discovery”.
Sted: FO-byen. Arrangør: Kunstterapeut Brit-
ta M. Jensen fra projekt SUMBO: Skabende 
Udtryk Med Bevidst Opmærksomhed.

Jul for hjemløse
19. dec. blev der endnu en gang afholdt 
julefrokost for hjemløse i Aarhus i Café 
Nicolai i FO-byen ved en gruppe frivillige 
med Rikke Dam Brøndum Sejthen i spidsen. 
FO-Aarhus dækkede husleje og rengøring til 
festen og de fik fra anden side sponsoreret 
mad, juletræ, gaver mm. Der var desuden 
lavet tøjindsamling til de hjemløse og frisører 
tilbød gratis klipning.

Museum Ovartaci: Udstilling om 
kropsidealer
Den 24. nov. åbnede en udstilling i Kulturhus 
Bunkeren, arrangeret af Museum Ovartaci 
om kropsidealer - undertrykkelse og frigørel-
se. Museet havde inviteret en gruppe unge 
til at udvikle en udstilling for og med andre 
unge i en tid, hvor vi påvirkes af mediernes 
idealbilleder og forskellige samfundsnormer. 
Udstillingen gav plads til en tryg samtale om 
emnet idet udstillingen var et polyfonisk 
samtalerum, hvor forskellige vinkler, per-
spektiver og personlige fortællinger kunne 
opleves i værkerne. 

 
The Art of Transformation, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, FO-Aarhus og Museum Ovartaci inviterer til kunstnerisk baseret dialogmøde
med ønsket om, at bringe kunstneriske og faglige kræfter sammen.  Med den levede erfaring som det centrale afsæt, udvikles metoder og

fælleskaber med kunsten som indlevende og livgivende redskab - i kontakt, støtte og udfoldelse med mennesker, der lever med psykisk
sårbarhed og senfølger af traumer. 

 
Arrangement er startskuddet på en række initiativer i Aarhus med fokus på samarbejder og udvikling 

i feltet mellem kunst og behandling.
Målet er, at etablere fællesskabende kultur for mere virkningsfulde processer for borgere

 - med transformerende, livgivende og vedvarende effekt. 
 
 

LOKATION:
Institut for Kommunikation og Kultur - Dramaturgi, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C

 
TILMELDING HER 

    Pris for deltagelse: 50 KR. 
 
 

Aarhus dialogmøde om kunstbaserede metoder og ressourcefokuseret recovery behandling for 
sårbare borgere

fredag d. 12. november kl. 16.00 - 20.30 

Transformation Puls

Dato Samarb.partner / Sted Foredragsholder Emne Antal delt.

31/1 Fodboldbladet Mål / Digitalt Mads Mygind og Asker Boye Selvmål 85

8/5 Klima X / Dokk1 Simon Elsborg Nygaard Klimastemmer 21

15/6 Dialog på Tværs Mikkel Rytter Integration på hovedet 20

16/6 Det gamle Gasværk / KulturGas Hanne Højgaard Viemose og Lise 
Vandborg H.H. Viemoses forfatterskab 17

8/9 Det gamle Gasværk Georg Metz En bovlam krikke - dansk kultur-
politik i 2020’erne 28

15/9 Det gamle Gasværk Tom Buk Swienty Den virkelige historie om Karen 
Blixen 61

26/10 Open Space / Kulturhus Bunkeren Open Space Tech Talk 30

24/11 Kultursted Brabrand Adrian Hughes Mors afskedsbrev 150

I alt 412

ENKELTSTÅENDE DEBATARRANGEMENTER 2021
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Projekt/samarb.partner Arrangementstype Indhold Antal delt.

Studenterhus Aarhus Foredrag, storytelling, lantern 
walks, zoom mm.

Mental sundhed, musik, klima, jobsamtaler, juletradi-
tioner mm. 305

Mini-borgersamlinger
Sager der Samler, Biblioteker, 
Årh. Ons.

Borgermøder, debat og hvidbog Klimavenlig transport 156

Aarhus Synger Sammen
Marathonsang Sang, samvær og debat Højskolesange 1.048

Efter-synlighedsmøder
CSM Midtnord m.fl. Foredrag og debat Gruppebehandling, tilknytning, senfølger, selvbilleder, 

sexsalg 67

Kosmos-optog
Teater Kosmos

Optog og interaktion med folk i 
gaderne Livsglæde, gøgleri 10.000

Greenlight
 

Info-møder, Fair Festival, 
udendørs og online Klima, bæredygtighed, grøn omstilling 5.692

Opgang2 Eftermiddagssaloner, poesi-arr. Kunst, erfaring, drama, poesi

Aarhus-idrætten i forvandling Webinarer og konference Entreprenørskab, faciliteter, bydelsprojekter, sundhed 
mm. 207

Ovartaci-podcast
Museum Ovartaci Podcast Lokalefaciliteter, formidling af kunst mm. 115

Fremleje
Move’n Act, Teater Carbon m.fl. Debatforestilling Ensomhed 109

AarhusSelfies Fotos, artikler, debat Turisme, selvopfattelse, rejser 200.000

Move’n Act Foredrag og debat Identitet, bestsellerteater 22

LGBT+ Hus Foredrag og debat Hadforbrydelser 17

Aarhus Festuge
Kulturgyngen m.fl.

Optog, udstilling, LitXtalks, kon-
certer, dating, Comedy Litteratur, kunst, musik, sport, kultur 7.497

Aarhus Rock
Radio4 Live-radiooptagelser Rockens historie i Aarhus 26

Jazzselskabet Musik og foredrag Jazzen anno 2021 35

Hieronymus-dagen Foredrag og debat Oversættere og oversættelser 25

EU-debatter Foredrag og samtaler EUs fremtid, coronakrisen, Brexit, sikkerhed, klimakrise 
mm. 117

STØRRE DEBATARRANGEMENTER 2021
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Alsang og demens
Kor72 Sang og debat Sangens betydning for demens 52

Kommunalvalget Valgmøder, demokratihjælpere Kommunalpolitik, arbejdsløshed
76

Kunstudstilling
Kirsten Ballisager Kunst og debat Billeder som kommunikationsmiddel 140

Bevægelse med omtanke Hjernegymnastik Sundhed 8

Spot-festival Musik og debat Talentudvikling 70

Arab Film Festival Film, workshop og debat Arabisk filmproduktion 520

ProKK-udstilling Udstilling, foredrag og debat Kunst
452

AFA-fotoudstilling Udstilling, foredrag og debat Fotografier og fotografering 219

Clean-up-dag
AGF

Musik, fodboldkamp, skovtur og 
debat Forurening 1.000

TinTin-projekt Foredrag, musik og debat TinTin-universet 14

Menneskerettighedsdag
Tal Ud Foredrag, video, oplæsning Racisme 55

Hjertedag
Hjerteforeningen Foredrag, walk-and-talk, oplæg Sundhed

48

Transformation Puls Performance, dialog, oplæg Kunst og sundhed 35

Kunstterapiens Åbne Døre Udstilling, debat Kunstterapi 40

Jul for Hjemløse Spisning, klipning, gaver mm. Hjemløshed, ensomhed 200

Kropsidealer
Museum Ovartaci Udstilling og debat Kropsidealer, selvværd mm. 450

I alt 229.235

Hertil kommer et antal på over 7 mill. personer, der har haft mulighed for at læse eller se PR om arrangementerne på hjemmesider,  
facebooksider, avisartikler, TV-indslag, youtube-videoer, flyers, plakater, annoncer, nyhedsbreve, podcasts mv.

STØRRE DEBATARRANGEMENTER 2021



En status på debatpuljen...

Torben Dreier er trådt et skridt tilbage i organisationen i FO-Aarhus, og giver her en 
statusopdatering på debatpuljen og nogle af de projekter, der er kommet ud af den i 
hans tid som skoleleder:

Jeg mener, det var en guds gave, for folkeoplysningen da Margrethe Vestager i folke-
tinget stod i spidsen for at lave den her løsning, hvor de skabte en pulje på 10 %, der 
skulle gøres til debatskabende aktivitet.

Vi har aldrig fået så stor en gave i hånden. Det var vores egne penge, men vi kunne 
nu vinkle projekterne helt anderledes, og vi lavede projekter, der profilerede folkeop-
lysningen på en helt anden måde, end vi tidligere havde haft mulighed for. Det var et 
rigtig godt redskab til at skabe nogle rammer for borgerinddragelse, sammenhængs-
kraft og alliancer.

Jeg har et hav af eksempler på gode samarbejder, der er opstået ud af debatpuljen. Vi 
har for eksempel lavet Aarhus-samtaler sammen med Aarhus Festuge. Vi lavede også 
projektet Havnen På Spil, det var inden vi fik Aarhus Ø og hele havne-udviklingen, 
hvor vi var med til at etablere et digitalt spil hvor politikere, borgere og erhvervsliv 
skulle spille et spil, hvor de legede sig til nogle beslutninger, og det var så spændende 
og vidtrækkende, at Louise Gade, der var borgmester på det tidspunkt, kom for at 
aflure, hvad borgerinddragelse også kunne være.

Jeg er også meget stolt af Respekt-kampagnen, vi satte i gang efter Muhammed-kri-
sen. Vi var med til at lave en koncert, hvor der var en masse afledte ting. Det var for 
eksempel undervisningsopgaver i Folkeskolen, hvor afgangseleverne skrev essays. De 
25 bedste blev valgt ud og bragt i Jyllands-Posten, hvor de understøttede samtalen 
om respekt. Det var skidespændende, og vi har fået en masse samarbejdspartnere 
gennem det.

Når det er sagt, så synes jeg, der er nogle, der kommer for nemt om ved det. De pluk-
ker fra et katalog og så får man et traditionelt foredrag, hvor der måske er tid til nogle 
få spørgsmål bagefter. Vi skal gøre væsentlige emner til samtaleemner, og det gør vi 
i mine øjne bedre ved at lege uden for de traditionelle rammer. Man forfalder til, at 
det bliver underholdning og oplysning, og det er ok i folkeoplysningen, men her er en 
mulighed for at skabe en samtale mellem alle byens borgere og forskellige lag.

Jeg håber og tror på, at debatpuljen er kommet for at blive. Det er et ret vigtigt red-
skab, når byens borgere skal inddrages i byudviklingen, eller store begivenheder skal 
perspektiveres og gøres forståelige.


