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byder velkommen til 

Kulturkonference 

22. – 24. september 

2017 

i Aarhus Kommune. 



Velkommen til Aarhus Kommune, 

og Kulturhovedstad 2017! 

Velkommen fra Samrådet for amatørkulturen 

i Aarhus Kommune. 

Det er os en stor glæde at kunne byde velkommen til en 

kulturoplevelse i Kulturhovedstad 2017, og et 

Kulturmekka i al almindelighed. 

Vi har sammensat et program, hvor der både bliver 

mulighed for at drøfte kulturpolitik på landsplan lørdag 

formiddag, og amatørkulturens vilkår, f.eks. i en 

kulturhovedstad. 

Dette vil være muligt fredag aften, hvor vi har samlet 

en trio bestående af vor kulturrådmand, formanden for 

kulturelt udvalg og foreningernes formand til en debat 

om kulturpolitik – og måske også om mulighederne for at 

bruge amatørerne til det de egentlig er til for – nemlig 

at supplere de professionelle institutioner, og give 

næring for udviklingen af den folkelige kultur – vi hører 

ofte at dette eller hint ikke er 

Vi er i Aarhus beriget med en fantastisk kultur, både i 

det åbne landskab og under overfladen. Vi har valgt at 

give et indtryk af, hvad der gemmer sig lige under det 



vi normalt ser – derfor vil der heller ikke være tale om 

en turisttur, men en oplevelse, hvor vi vil gå bag om 

institutionerne. 

Da vi er et samråd for amatørkultur, vil det være 

naturligt at starte med ”kulturelt værksted” som 

er udtryk for – her vil vi blive orienteret 

om idé, opbygning og drift af et kulturelt kludetæppe, 

som viser teater, musik, kunst, foto og meget mere 

under samme tag. 

Så tager vi til et helt nyt multihus – byens nye bibliotek 

og hus for borgerservice, . 

Vi skal også bag om store kultur-mekkaer, som 

og , og begge steder 

for at høre om deres helt unikke måde at formidle 

historie på – det er helt specielt – og vi krydrer det 

med en tur i det gamle . 

Vi skal også høre om byens udvikling og historie på 

vejen rundt i midtbyen – dette sker til fods med kendte 

guider – så der er tid til historien. 



Fredagens  Program: 

Kl. 15.30 – 17.00: Indkvartering. 

 
Vi skal bo lige midt i Aarhus  

på Hotel Radisson Blu, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C – 

Der er parkering under hotellet. 

 

Kl. 17.30:    Kort velkomst og praktisk orientering. 

• Vi mødes i restauranten – hvor der før middagen, kort orienteres om weekendens 

program. 

Kl. 18.00:   Middag. 

Kl. 20.00:  Stiften Lounge, Frederiksgade 78. 

- Hvad sker der kulturelt i Aarhus 

lige nu - og hvad har Kulturby 2017 

betydet? 
Et panel af Kulturpolitikere vil drøfte dette hvad Kulturhovedstaden 

har betydet for Kulturen og Kulturforeningerne her i  byen: 

• Rabih Azad-Ahmad, Kulturrådmand. (B) 

• Steen B. Andersen, formand for kulturudvalget. (S) 

• Torben  Drejer, FO-Aarhus. 



Kl. 22.00: Retur til hotellet, hvor der er natmad! 

 
 

Lørdagens Program: 
Kl. 8.30: Velkomst på Godsbanen 

v/Ib Christensen, Kulturforvaltningen. 

er et kulturelt 

kraftcenter, hvis formål er at 

forbedre betingelserne for 

kunst og kulturproduktion i Aarhus og derigennem 

give hele kulturlivet i byen et løft. Vi hører om 

etableringen af dette kulturelle kraftcenter. 

Kl. 10.30: Landsbestyrelsens  program. 

Landsbestyrelsens program om kulturpolitik. 

Kl. 12.00: Frokost på Godsbanen. 

Kl. 13.15: Vi går til byens nye kulturcenter. 
På turen til og fra DOKK1 hører vi om udviklingen af Aarhus, i forbindelse med fritlæggelse af åen og 

flytningen af det gamle Hovedbibliotek til DOKK1. 

Kl. 14.15: Velkomst på DOKK1. 
Vi skal se og høre om dette nye 

”kulturpalads” som rummer både 



bibliotek og Borgerservice med mere. Efter 

besøget og eftermiddagskaffe, går vi retur til 

hotellet. 

Kl. 18.30: Festmiddag på hotellet. 

Søndagens  Program 
Kl. 9.15: Velkommen i Den Gamle By. 

v/Henning  Lindberg. 

Vi skal høre om hvordan man bygger et frilands- og 

tidsmuseum op med moderne fortælleteknikker. Og herefter 

er der mulighed for at se nærmere på enten: 

□ Demenslejligheden. □ 1970’er bydelen. 

□ Møntmestergården. □ Aarhus Fortæller. 

Husk at krydse mindst 3 af emnerne af – vi 

kan ikke garantere en bestemt begivenhed! 

Kl. 11.00: Generalforsamling 

Kulturelle Samråd i Danmark. 

- i Helsingør Theater, Den Gamle By. 
Efter generalforsamlingen serveres en sandwich. 

Kl. 13.15: Busafgang til Moesgaard Museum. 

- og velkomst ved museumsinspektør Pouline Asingh. 



Vi skal høre om etableringen af og hele idéen 

om hvordan man bygger en udstilling op – der åbnes en 

ny udstilling primo oktober. 

Kl. 15.30: Busafgang fra Moesgaard Museum. 

Kl. 16.00: Ankomst til hotellet og Tak for i år. 
 

 

Vi glæder os 

til at se dig. 
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