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La Belle Époque
1871—1914

Århundredets Festival sætter for syvende gang 
siden 2012 en historisk periode under lup! Fra 
den 2. til den 11. marts dykker vi ned i La Belle 
Époque, også kaldet DEN SKØNNE TID. Perioden 
er afgrænset af to store begivenheder i hen-
holdsvis 1871 og 1914; slutningen på Frankrigs 
sidste kejserdømme med Napoleon III ved roret 
og Første Verdenskrigs udbrud. 

Årtierne omkring år 1900 er rige på økonomisk 
og teknologisk fremgang, kunstneriske nyskabel-
ser, demokrati og optimisme, men også præget af 
stor ulighed og antisemitisme – ikke alt var skønt.  
Eiffeltårnet bliver bygget, kunstnerne slår sig løs, 
psykoanalysen vinder indpas, brødrene Lumière 
holder den første filmforevisning i verden, kvin-
dernes rolle forandres, Gustav Klimt render rundt 
og maler i sin badekåbe, Marcel Proust er i gang 
med sit gigantværk ’På sporet af den tabte tid’ og 
Gud bliver erklæret død af Nietzsche.
   
Således er tematikken slået an. Vi vil med festiva-
len formidle tidens forandringer, historier og ud- 
fordringer samt deres betydning for det moderne 
menneske. For mange af omvæltningerne præger 
os stadig den dag i dag.
  
Årets festival byder på over 90 arrangementer 
over ti dage i samarbejde med kulturinstitutioner i  

Aarhus og rundt i regionen. Festivalens DNA er 
sanselige oplevelser i krydsfeltet mellem viden 
og kultur, kreative koncepter og utraditionelle 
samarbejdsprojekter båret af opfindsomhed og 
vovemod. På byens scener præsenteres forskere, 
forfattere, musikere og kunstnere side om side til 
intelligente arrangementer, der går i dybden med 
tankegods og begivenheder fra perioden. 

Rejs med Titanic på 1. eller 3. klasse, oplev Aulaen 
på Aarhus Universitet forvandlet med visuals og 
musik, kom til oplæsning på Aarhus Cyklebane, mal 
Flora Danica eller tegn croquis, tag på fodboldno-
stalgitrip med tråde til det aktuelle VM-hold eller 
lær forbudte trin til burlesque-workshop.

Har du været til Århundredets Festival før, så kan 
du også glæde dig til et gensyn med flere traditi-
onsrige koncepter. Som altid kan du tage op i Stu-
denterhus Aarhus til filosofibar, lade dig rive med 
på byvandring, leve dig ind i perioden til vidensbif 
eller varme stemmen op før arbejde eller studiet 
med morgensang og meget, meget mere.

Folkeuniversitetet glæder sig til at byde dig vel-
kommen og til igen at bringe forskningen ud i by-
ens mange rum. 
 
Rigtig god festival!
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SAMARBEJDSPARTNERE

Antikmuseet • Arnold Busck Boghandel • ARoS • Auktionshuset • 
Aarhus Akademi • Aarhus Cyklebane • Aarhus Domkirke • Aarhus Jazz 
Orchestra • Aarhus Kommune • Aarhus Musikskole • Aarhus Universitet 
• Aarhus Universitetshospital Skejby • Aarhushistorier • Bisgaard 
& Rathschau • BKI Foods A/S • Brøndums Hotel • Bådcaféen • Café 
Gemmestedet • Centralværkstedet • Den Gamle By • Det Grønlandske 
Hus • Det Jyske Musikkonservatorium • Dokk1 • Fairbar • Frederikskirken 
• Fængselsmuseet i Horsens • Gammel Estrup – Herregårdsmuseet • 
Gymnastikhøjskolen i Ollerups Dansekompagni • Haveforeningen Fritiden 
• HiFive Fitness • Historia – Aarhus’ historiske foredragsforening • Kjær 
& Sommerfeldt • Kultursalon Aarhus • Kvindemuseet • Langenæskirken 
• Liv i Historien • MegaNørd • Museum Ovartaci • Musikhuset Aarhus • 
Navitas • Paustian • Risskov Kirke • Raadhuus Kafeen • Sangkraft Aarhus 
• Skagens Kunstmuseer • Skt. Lukas Kirke • St. Pauls Apothek • Steno 
Museet • Studenterhus Aarhus • Sweet Burlesque • Vor Frue Kirke • 
Væksthusene • Øst for Paradis 

SYGE OG ONDE KVINDER  
 – PONTOPPIDAN OG MANN

Holdnummer: 1811-567
Tid: Fredag 16/2,  kl. 16.30-17.30
Pris: Gratis. Tilmelding på aarhus@busck.dk eller 60370490 
nødvendig
Sted: Arnold Busck Boghandel, Ryesgade 3
Samarbejdspartner: Arnold Busck Boghandel

Litteraturen omkring La Belle Époque er fyldt med syge og 

onde kvinder, der ødelægger mænd: især et resultat af for-

fatternes optagethed af Nietzsches tankefigurer. Litteratur-

kritiker Rasmus Vangshardt fortæller med udgangspunkt 

i den nye bog ’Livets febrile hemmeligheder’ om Thomas 

Manns og Henrik Pontoppidans forfatterskaber.
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Program
Fredag 2/3 

SCREW DOWN THE 
EXPECTATIONS! 

Holdnummer: 1811-545 
Tid: Fredag 2/3, kl. 15.00-16.30
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. Prisen er inkl. en flaskeøl 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus 

Selvom tiden omkring La Belle Époque er kendetegnet ved 

maskiner, kjoler og dekadente digtere, skete der også en 

række mere folkelige tiltag i perioden. Med tanken om at 

fremme boldspil i Danmark oprettes i 1889 Dansk Boldspil 

Union – DBU. Det er dermed det ældste fodboldforbund 

uden for de britiske øer. I dag er fodbold danskernes fore-

trukne sport – både på banen og i TV’et. Men kender vi 

egentlig til dansk fodboldkultur ud over klaphatte og fadøl? 

Hvad skete der eksempelvis, da DBU professionaliserede 

sporten i anden halvdel af 1900-tallet? Kan man trække tråde 

fra 1889 og frem mod det VM-aktuelle landshold anno 2018? 

Kom til fredagsbar i Studenterhusets Café, når journalist fra  

Weekendavisen og fodboldekspert Asker Hedegaard Boye 
taler med tidligere landsholdsspiller og nuværende kommen-

tator Morten Bruun om dansk fodbold. Inden samtalen by-

der vi på opvarmning med en øl og fodboldnostalgi.

KAMPEN OM ØLLET

Holdnummer: 1811-567
Tid: Fredag 2/3, kl. 16.00-18.00
Pris: 225 kr. inkl. entré og ølsmagning (4 varianter) 
Sted: Hobrohuset, Den Gamle By, Viborgvej 2
Samarbejdspartner: Den Gamle By

 

Omkring år 1900 koster en bajer 12 øre, og sammen med 

brændevin er øl en naturlig del af arbejderkulturen. Aarhus 

har sit eget store bryggeri, CERES, grundlagt i 1856 som et 

lokalt modtræk til Carlsbergs dominans, men efterhånden 

kommer der flere lokale bryggerier på banen, bl.a. grund-

lægger Arbejderbevægelsen eget bryghus i 1891. På den tid 

er der vilde ølkampe i byen, øllet flyder i rendestenen og fle-

re bryggerier bukker under. Tag med tilbage i historien, når 

museumsinspektør i Den Gamle By og ølentusiast Allan Leth 
Frandsen sætter fokus på den rolle, som øl og ølproduk- 

tionen spillede for byens identitet i årene omkring 1900. 

Sidst men ikke mindst, så kan du skylle fortidens historier 

ned med øl brygget efter gamle opskrifter.

TILMELD DIG PÅ  

AARHUNDREDETSFESTIVAL.DK
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DET UØNSKEDE  
– ARVEHYGIEJNENS 
STORHEDSTID
Holdnummer: 1811-568 
Tid: Fredag 2/3, kl. 16.30-18.00
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. 
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads
Samarbejdspartner: Dokk1

 

Ideen om at fremavle bedre mennesker bliver for alvor ud-

bredt i slutningen af 1800-tallet, hvor videnskabsmanden 

Francis Galton definerer eugenikken, arvehygiejnen. Den 

eugeniske tankegang vinder hurtigt indpas i Europa og USA, 

og mange lande, inklusive Danmark, indfører tvangssterili-

sation af evnesvage og andre mentalt handicappede med 

henblik på at udrydde de uønskede gener. Tobias Wang, 

professor i zoofysiologi, gennemgår historien om, hvordan 

eugenikken udvikler sig, og hvordan den bliver aldeles upo-

pulær efter anden verdenskrig, men også hvordan vi igen-

nem fosterdiagnostisk og DNA-analyser praktiserer en mo-

derne eugenik, hvor vi stadig søger det perfekte mennesker 

– særligt hos vores egne børn.

VIDENSBIF  
– PELLE EROBREREN 
Holdnummer: 1811-548 
Tid: Fredag 2/3, kl. 18.00-21.15
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. inkl. en cola og popcorn 
Sted: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

 

’Pelle Erobreren’ er Bille Augusts absolutte mesterværk. Filmen 
brager i 1987 igennem på den internationale scene og sikrer den 
danske instruktør et hav af priser. Men det er ikke bare filmen, der 
betragtes som en klassiker. Martin Andersen Nexøs roman fra 1906 
er et hovedværk, som har enorm indflydelse på sin samtid. I bogen 
såvel som i filmen følger vi enkemanden Lasse og hans 8-årige søn  
Pelle fra Sverige til Bornholm. Sammenholdet mellem far og søn spil-
ler en central rolle i fortællingen. Og som beskuer får man den socia-
le fornedrelse helt ind under huden sammen med Pelle og Lassefar.  
Se eller gense filmatiseringen af første del af Martin Andersen 
Nexøs socialrealistiske klassiker. Bliv også klogere på, hvad der 
sker, når bog bliver til film i selskab med ph.d.-studerende i medie-
videnskab, Lynge Stegger Gemzøe. 
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DEKADENTE KJOLER  
OG STRAMME KORSETTER

Holdnummer: 1811-570 
Tid: Fredag 2/3, kl. 20.00-22.00
Pris: 150 kr. inkl. en cocktail i pausen 
Sted: Café Gemmestedet, Gammel Munkegade 1
Samarbejspartner: Café Gemmestedet
 
Kom til en aften i modens tegn, nyd en cocktail og en menu 

bestående af smukke kjoler, korsetter, kvindeliv og krops- 

idealer. Cand.mag. i etnologi Frederikke Heick har pakket 

tasken med kjoler, der leder tankerne hen på alt fra cabaret 

til Emma Gad. Denne aften tager hun os med på en stilhisto-

risk rejse til La Belle Époque-perioden. Hvem var kvinderne 

i denne periode – var de borgerlige kvinder indsnørede, eller 

var det blot deres korsetter, der fik dem til at virke sådan?

 

SYND, SYGDOM OG 
SKØNLITTERATUR

Holdnummer: 1811-569 
Tid: Fredag 2/3, kl. 20.00-22.15
Pris: 150 kr., studerende 80 kr. Prisen er inkl. en dekadent sjus 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus 

Seksualvidenskaben brød frem i årtierne omkring år 1900 

med læger som Richard Krafft-Ebing og Sigmund Freud i 

front. Dermed så de moderne seksuelle subkulturer dagens 

lys, og lægelige diagnoser som ’homoseksualitet’, ’fetichis-

me’ og ’sadomasochisme’ bevægede sig langsomt fra de 

medicinske lærebøger og ud i massemedier og hverdags-

sprog. Seksuelle afvigere blev ikke længere opfattet som 

syndige, men som ofre for medfødte biologiske defekter. De  

’seksuelle minoriteter’ var kommet til verden, og de fik ikke 

blot en stemme i byrum og samfundsdebat, men også i 

skønlitteraturen. Denne aften fortæller sexologiprofessor  

Christian Graugaard om seksualvidenskaben og den seksu-

elle afvigers fødsel, mens litteraturlektor Dag Heede intro-

ducerer nogle vigtige homoseksuelle stemmer i århundrede- 

skiftets danske litteratur. Forfatter Adda Lykkeboe læser 

udvalgte tekster fra tiden. I pausen bliver der serveret de-

kadente sjusser inspireret af periodens lyssky beværtninger, 

hvor de seksuelle udkantseksistenser holdt til.

BELLE ÉPOQUE SALON

Holdnummer: 1811-594 
Tid: Fredag 2/3, kl. 19.30-23.00. Dørene åbner kl. 19.00
Pris: 150 kr. Læs mere på www.kultursalonaarhus.com 
Sted: Caféen, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5
Arrangør: Kultursalon Aarhus

 

Velkommen til Belle Époque Salon. Glæd dig til en aften de-

dikeret til skønhed og dekadence med musik, sang, dans, lit-

teratur m.m., når foreningen ’Kultursalon Aarhus’ genopliver 

den franske salonstemning fra 1890’erne. Den særlige stem-

ning forstærkes med lette anretninger, liflige dråber, kunst-

neriske indslag og dannet konversation. Alle sanser beruses! 

Kom og mød den grønne fe! 

Der vil være en velkomstdrink og snack og dertil en bar, hvor 

man kan købe en tidssvarende drink og lette snacks.

TILMELD DIG PÅ  

AARHUNDREDETSFESTIVAL.DK
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Program 
lørdag 3/3 

BYVANDRING:  
EN ANDEN VERDEN 
– AARHUS ÅR 1900 

Holdnummer: 1811-571 
Tid: Lørdag 3/3, kl. 11.00-12.30
Pris: 140 kr.  
Mødested: Byretten, Vesterallé 10 – ved hovedindgangen
Samarbejdspartner: Aarhushistorier

I år 1900 er Sønderjylland tysk, kvinder har ikke stemme-

ret, og Danmark er kolonimagt. Af landets cirka 2,5 millio-

ner indbyggere bor 50.000 af dem i Aarhus. Aarhus er 

blevet en brusende industriby med en stor arbejderklasse, 

og samtidig er borgerskabet vokset frem med byens nye 

industrimagnater i spidsen. Begge klasser sætter deres 

tydelige præg på byen. Nye kvarterer til arbejderne sky-

der op, og efter forbillede fra europæiske storbyer opføres  

Clemensbro over åen med gadeplan i to etager og høje huse 

omkring – for at vise, at Aarhus er en moderne by i fremdrift.  

På vandringen gennem Aarhus fortæller historiker Doron 
Haahr om livet for borgerskabet og arbejderklassen. Mange 

steder og bygninger, vi kender i dag, har rødder i perioden 

omkring år 1900, og på turen skal vi høre historierne bag. Vi 

kommer bl.a. forbi Frimurerlogen, Kunstbygningen, Aarhus 

Teater og Rømerhus. Kom med til en ikke så fjern fortid, der 

alligevel fører os ind i en helt anden verden. 

RUNDT OM  
HERMAN BANG

Holdnummer: 1811-443 
Tid: Lørdag 3/3, kl. 13.00-15.00
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Sted: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

 
Har man bare én gang læst Herman Bang, vil man for altid 

huske ikke blot hovedpersonerne, men også bipersonerne, 

selv når de kun er tegnet med få streger. Det gælder især 

kvindeskikkelserne – de stille kvinder ”med bortstrøget Haar 

fra lidt kantede Tindinger”. Men er de Herman Bang’ske 

kvinder allegorier for homoseksuelle mænd? Og er karakter- 

universet også en måde for Bang at fremstille sig selv på?  

Bliv klogere på Herman Bangs værker, når fire littera-

ter graver dybt i et af de vigtigste forfatterskaber fra Det  

Moderne Gennembrud. Mød adjunkt Lis Norup, lektor  

Stefan Kjerkegaard, lektor Dag Heede og professor emeri-

tus Peer E. Sørensen.
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VIDENSMIDDAG  
– HOP OMBORD PÅ TITANIC!

Holdnummer: 1811-517
Tid: Lørdag 3/3, kl. 19.00-21.00
Sted: Centralværkstedet, Smedien, Værkmestergade 7
Pris: 100 kr. for overfarten + billet til middag på  
1. klasse (475 kr.) eller på 3. klasse (300 kr.) 
Samarbejdspartner: Centralværkstedet

Titanic er indbegrebet af La Belle Époques teknologi- 

formåen og samfundspsykologi – et skib, der blev symbol på  

periodens strålende højder og skræmmende dybder. Inge-

niørkunsten når hidtil uanede højder, og fremskridtstroen er 

enorm – derfor kan Titanic umuligt synke. Men under den 

glatte overflade lurer social ulighed, vrede og skjulte isbjerge.  

Denne lørdag kan du være med til både at sanse og forstå, 

hvorfor Titanic var så særlig, når vi inviterer til vidensmiddag 

med tre serveringer. Køb billet til 1. eller 3. klasse og få serve-

ret enten kanapéer og kalvefilet eller hakkebøf og håndbajer. 

Under middagen møder du lektor i teknologihistorie Kristian 
Hvidtfelt Nielsen, der sætter os ind i Titanics ingeniørkunst 

og sociale slagside. Og sidder til bords med adjunkt i filosofi 

Rasmus Ugilt Holten Jensen, der lægger epoken på briksen 

og analyserer samfundspsykologien anno 1912 med Titanic 

som symptom. Hvad end du kommer ombord som plebejer 

på 3. klasse eller skal til middag med de fine på 1. klasse, får 

du en aften med garanti for ikke at gå ned med skibet. Se 

menuer for 1. og 3. klasse på hjemmesiden.

SMAGNING HOS  
KJÆR & SOMMERFELDT

Holdnummer: 1811-550
Tid: Lørdag  3/3, kl. 16.00-18.00
Pris: 225 kr. inkl. 3 glas vin/bobler
Sted: Kjær & Sommerfeldt, Skovvejen 2A
Samarbejdspartner: Kjær & Sommerfeldt
 

Charles Christian Kjær og Wilhelm Ferdinand Sommerfeldt 

åbnede deres første vinhandel i 1875 i København. I 1901 fik 

Kjær & Sommerfeldt prædikatet ’Kongelig Hofvinhandler’, og 

det var stedet, hvor kongelige, adelige og nobelpristageren 

Niels Bohr købte Riesling, Bordeaux og Champagne. Denne 

eftermiddag skal vi nyde bobler og vin hos Kjær & Sommer-

feldt i det gamle pakhus på Aarhus’ havn. Vi får historien om 

Kjær & Sommerfeldt, og vi skal smage på vin og bobler, der 

kan sende os både tilbage og frem i historien, når vi dykker 

ned i smagen og sansernes verden. Postdoc i smag Mathias 
Porsmose Clausen vil løbende gøre dig klogere glas for glas.  

Hør om vinens komplekse sammensætning, og bliv klogere 

på, hvordan vores sanser virker og påvirker vores samlede 

oplevelse af vinens smag. For når vi smager, bruger vi alle 

vores sanser. Vi ser, dufter, hører, smager og føler vinen. 

 

NATURE IS A TEMPLE 
– MUSIC BY CONTEMPORARY 
SONGWRITERS

Holdnummer: 1811-543 
Tid: Lørdag 3/3, kl. 19.00-20.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Musikhuset Aarhus, Lille sal, Thomas Jensens Alle 2
Arrangør: Det Jyske Musikkonservatorium 

Hvad sker der med skelsættende lyrik af poeter som Bau-

delaire, Rimbaud og Verlaine fra sidst i 1800-tallet, når fem 

unge sangskrivere fra Det Jyske Musikkonservatorium giver 

dem nyt liv i et moderne, elektronisk, organisk, mangfoldigt 

og genreløst udtryk? Svaret kan opleves ved koncerten.  

De fem sangskrivere er gået sammen om at forløse hinan-

dens fortolkninger i et komponistkollektiv, kurateret af un-

derviser Kasper Staub.

MUSIK OG KUNST!

Holdnummer: 1811-539 
Tid: Lørdag 3/3, kl. 14.00-15.00
Pris: Børn har gratis adgang. Voksne: Entrébillet til ARoS skal 
købes på dagen i billetsalget på museet.  
Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2
Arrangør: Aarhus Musikskole 

Hør musik fra La Belle Époque, mens du ser på periodens 

kunst! Ensembler og solister fra Aarhus Musikskole har taget 

opstilling i nogle af ARoS’ sale foran malerier af bl.a. Ham-

mershøi og Giersing, og de vil spille et udpluk af periodens 

spændende og farverige musik. Hvilken musik passer til hvil-

ket billede? Kom til koncerten på ARoS og find ud af det! 

OBS:  Arrangementet er gratis, men deltagere skal selv sørge 

for entrébillet til ARoS. Børn har gratis adgang til museet.
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Holdnummer: 1811-429
Tid: Lørdag 3/3, kl. 19.30-20.45  
Pris: 150 kr., studerende 75 kr.
Sted: Aulaen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4
Arrangører: Folkeuniversitetet Aarhus, Aarhus Jazz Orchestra 
Bisgaard & Rathschau og MegaNørd
 

Koncert-forestillingen Danse Macabre integrerer musik, film, 

billeder, lys og animationer i en levende fortolkning af døden, 

som den blev portrætteret i kunsten i perioden omkring La 

Belle Époque.  På en visuel og musikalsk rejse bevæger fore-

stillingen sig gennem et abstrakt landskab af kunsthistoriske 

referencer, når den fortolker motiver som dødedans, dødens 

triumf og døden & jomfruen i et moderne og nutidigt form-

sprog. Musikken spilles af et af Europas bedste bigbands, 

Aarhus Jazz Orchestra, den elektroniske musiker Bjørn 
Svin og cellist Ida Nørholm. Den er nykomponeret af Signe  
Bisgaard, som sammen med designer Laura Rathschau har 

skabt den imponerende koncert-forestilling. 

Danse Macabre er inspireret af MegaNørds computerspil  

’Felix The Reaper’ og den omfattende historiske research, 

som ligger til baggrund for spillet. Forfatter og ph.d. Sø-
ren Hein Rasmussen fra MegaNørd medvirker desuden 

live i forestillingen.

Medvirkende:  
Scenografi og design: Laura Rathschau  

Historie: Søren Hein Rasmussen  

Komponist og dirigent: Signe Bisgaard 

Musik: Aarhus Jazz Orchestra, Bjørn Svin (electronics),  

Ida Nørholm (cello) 

     
   

           
    

    
   

   

    
    

   
   D

 A
 N

 S
 E

 
   MACABRE

    
    

   
Macabre
Audiovisual performance  by ::   

Ida Nørholm  / Søren Hein Rasmussen 
Aarhus Jazz Orchestra   /   Bjørn Svin

 Signe Bisgaard & Laura Rathschau

D A
 N

 S E

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, DJBFA, Aarhuus Stiftstidendes Fond og Kapelmesterforeningen 

DANSE  
MACABRE
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Program
Søndag 4/3 

VIDENSBIF  
– TITANIC 

Holdnummer: 1811-570 
Tid: Søndag 4/3, kl. 11.00-15.30
Pris: 185 kr. inkl. champagnebrunch, foredrag og film. Billet 
købes gennem Øst for Paradis 
Sted: Øst for Paradis, Paradisgade 7-9 
Samarbejdspartner: Øst for Paradis 

Lidt over tyve år efter den storslåede film ’Titanic’ i 1997 

vandt biografgængernes hjerter og hele 11 Oscars, har du 

igen chancen for at opleve filmen på det store lærred. Denne 

søndag serveres der en lækker brunch med champagne i den 

hyggelige nye café i Øst for Paradis. Herefter introducerer 

historiker Søren Hein Rasmussen fra MegaNørd os til den 

historiske periode omkring 1912, hvor skibet, der ikke kunne 

synke, alligevel sank, inden vi skal opleve James Camerons 

prisvindende film. Der vil være en kort pause midtvejs i filmen. 

VACCINÉR DIG

Holdnummer: 1811-568 
Tid: Søndag 4/3, kl. 12.15-14.00
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. 
Sted: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

I 1901 gik den første Nobelpris i medicin til Emil von Behring. 

Det var hans opdagelser, der lagde grundstenen til udviklin-

gen af vaccinen. I begyndelsen af 1900-tallet blev der også 

forsket banebrydende i immunitet, og det var i denne tid, 

man stiftede Statens Serum Institut. Fremgangen, som me-

dicinens verden oplevede, har haft stor betydning for vores 

forståelse af infektionssygdomme i dag. Hvordan ser vacci-

nerne ud 100 år senere? Og hvordan navigerer vi i den kritik 

af vacciner, der ofte dominerer mediernes dagsorden? Vær 

med, når læge og forskningsleder Jørn Falch giver os et ind-

blik i vaccinens udviklingshistorie og nutidige tilstand. 

OMVISNING: DANSK 
KUNST OG DET MODERNE 
GENNEMBRUD

Holdnummer: 1511-572
Tid: Søndag 4/3, kl. 13.00-14.00
Pris: 50 kr. for omvisning. Billet til ARoS skal købes separat  
Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2
Samarbejdspartner: ARoS

 

Billedkunstnerne begynder for alvor i sidste halvdel af 

1800-tallet at skildre aktuelle problemstillinger. Et velkendt 

eksempel er Edward Petersens maleri af ’Udvandrerne på 

Larsens Plads’, 1890. Samtidig slår nye emnekredse, teknik-

ker og inspirationen fra internationale strømninger igennem. 

De danske kunstnere formåede at sætte deres eget præg på 

tidens tendenser, og ARoS’ samling rummer fine eksempler 

på det nybrud, som karakteriserede billedkunsten i årtierne 

før og efter år 1900. På eftermiddagens omvisning fortæl-

ler og fortolker museumsguiden Camilla Hinge udvalgte 

hovedværker fra perioden af bl.a. P.S. Krøyer, L.A. Ring og  

Vilhelm Hammershøi. Omvisningen er af ca. en times varighed.  

OBS: Der skal købes særskilt billet til ARoS ved skranken 

på museet. 

TILMELD DIG PÅ  

AARHUNDREDETSFESTIVAL.DK
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THE HORROR!  
THE HORROR!  
– JOSEPH CONRADS 
’MØRKETS HJERTE’ 
Holdnummer: 1811-573 
Tid: Søndag 4/3, kl. 14.45-16.25
Pris: 160 kr., studerende 100 kr. inkl. kaffe og kage 
Sted: Bådcaféen, Nordhavnsgade 10
Samarbejdspartner: Bådcaféen

 

Fra en båd, der ligger for anker på Themsen i London, fortæller 

Charles Marlow om rejsen op ad Congo-floden og ind i det mørke-

ste hjerte af Afrika. Her møder Marlow den korrumperede elfen-

benshandler Kurtz, der på groveste vis udnytter de indfødte. Joseph  

Conrads ’Mørkets hjerte’ er et centralt værk i det 20. århundrede, 

særligt i forståelsen af imperialismen og racismen. Frits Andersen er 

lektor i litteraturhistorie og ekspert i kolonitidens litteratur. For anker 

på en båd i Aarhus Havn fortæller han om ’Mørkets hjerte’ og om, 

hvordan Conrads roman sammen med andre Afrika-billeder har væ-

ret med til at skabe Europas forestillinger om Afrika som et ”mørkt” 

og rædselsfuldt sted, uden for fornuftens rækkevidde. Med Congo og 

rejseberetninger, vidnesbyrd, reportager og romaner som udgangs-

punkt bliver vi klogere på billederne af Afrika i kolonitiden – og i dag.

BARCELONA 1900  
– GUITARKONCERT
Holdnummer: 1811-538 
Tid: Søndag 4/3, kl. 15.00-16.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Musikhuset Aarhus, Kammermusiksalen, Thomas Jensens Allé 2
Arrangør: Det Jyske Musikkonservatorium

Oplev musik fra guitarens anden guldalder. Nogle af de mest ef-
tertragtede instrumenter blev bygget på denne tid, og med tidens 
komponister og guitarister, først Francisco Tárrega og siden Mi-
guel Llobet, nåede romantismen et højdepunkt. Der er enkelte af-
stikkere til impressionismen i Paris og De Fallas Sydspanien – alt 
sammen dog i fodsporene på disse to pionerer. Det Jyske Musik-
konservatoriums lektor i klassisk guitar Frederik Munk Larsen spil-
ler på et originalt instrument fra tiden. 
 

1871 - 1914 11PROGRAM



Program 
Mandag 5/3 

MORGENSANG I  
AARHUS DOMKIRKE

Holdnummer: 1811-406 
Tid: Mandag 5/3, kl. 9.15-10.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Aarhus Domkirke, Store Torv 1
Arrangør: Sangkraft Aarhus og Aarhus Domkirke 

Sangkraft Aarhus inviterer traditionen tro til morgensang i 

Aarhus Domkirke fem morgener i forbindelse med Århundre-

dets Festival. Varm stemmen op og syng dagen igang, når di-

rigent Jonas Rasmussen leder morgensangen. Der er gratis 

adgang, varighed ca. 45 minutter.

FILOSOFIBAR  
– FRIEDRICH NIETZSCHE

Holdnummer: 1811-430 
Tid: Mandag 5/3, kl. 15.00-16.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus

Friedrich Nietzsche erklærer Gud død, Rosa Luxemburg 

gør op med socialdemokratiet, Bertrand Russell forsøger at 

forklare verden matematisk og pacifistisk, mens Sigmund 

Freud lægger mennesket på briksen, og Edmund Husserl 

starter en af det 20. århundredes største filosofitraditioner –  

fænomenologien. Få tænkningen sparket i gang med et gra-

tis foredrag om dagen til Århundredets Festivals traditions-

rige filosofibar. Vi giver dig en introduktion til fem filosoffer, 

der hver især er aktive i perioden 1871-1914. Mandag den 5/3 

sætter Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt i anvendt filosofi, 

Aalborg Universitet, fokus på Friedrich Nietzsche.

TILMELD DIG PÅ  

AARHUNDREDETSFESTIVAL.DK

KÆRS KUNSTKAFÉ  
– ART NOUVEAU PÅ KANTEN  
AF KATASTROFEN

Holdnummer: 1811-467 
Tid: Mandag 5/3, kl. 12.00-16.00
Pris: 160 kr.  inkl. kaffe/te og kage
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

Kunsthistoriker Peter Kær byder indenfor i sin kunstkafé om 

Art Nouveau. Kunstretningen opstår i Paris i slutningen af 

1880’erne. Det er en stil præget af tidens samfundsændrin-

ger, sorgløshed og fremskridtstro, men også næret af det 

forfald og den dekadence, som indrammer Europa i årene 

omkring Første Verdenskrig. En eksplosiv kreativitet, hvor 

vanvid og skønhed, lærdom og undergang, galskab og ge-

nialitet går op i en højere enhed, indtil det hele kollapser. Vi 

følger kunstnere som Hector Guimard, Antoni Gaudí og ikke 

mindst periodens store mester, Gustav Klimt, i hvis kunst 

man især fornemmer katastrofen lurer. Og endelig: ingen 

kunstkafé uden kaffe/te og kage.
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FRA DAMPMASKINER  
OG KONSERVESDÅSER  
TIL KRYPTOVALUTA  
OG DRONEINDUSTRI

Holdnummer: 1811-574 
Tid: Mandag 5/3, kl. 16.30-18.00
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.  
Sted: Navitas, Auditoriet, Inge Lehmanns Gade 10
Samarbejdspartner: Navitas

 

Fremtiden ankom til Danmark i 1800-tallet i form af damp-

maskiner, dynamoer og gasmotorer, som fik hjulene til at 

snurre. I husholdningen gjorde bl.a. koldt smør og konserves-

dåser efterhånden dagligdagen nemmere, mens sporvogne, 

cykler og biler revolutionerede infrastrukturen. De fleste var 

begejstrede, mens andre så det nye som vejen til moralsk 

forfald. I dag er fx kryptovaluta, droner, robotter og nye digi-

tale muligheder på samme måde med til at forandre samfun-

det. Og som i 1800-tallet er det meget forskelligt, hvor meget 

vi egentlig ved om de forandringer, som følger i kølvandet 

på teknologien. I anledning af Århundredets Festival 2018 

har vi inviteret historiker Louise Karlskov Skyggebjerg og 

ingeniør Thomas Skjødeberg Toftegaard til at sætte fokus 

på datidens og nutidens teknologiske landvindinger samt til 

at diskutere og perspektivere de udfordringer, som vi står 

over for i dag.

TIL ARBEJDET  
– LIV ELLER DØD

Holdnummer: 1811-421 
Tid: Mandag 5/3, kl. 19.00-21.00
Pris: 150 kr., studerende 75 kr.  
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3 
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus

 

Arbejdersangene bandt den spæde arbejderbevægelse sam-

men til en slagkraftig enhed. Fra 1870’erne kom der stadig 

flere sange om arbejdernes elendige kår, de gamle magters 

bagstræb og undertrykkelse – og socialismens funklende 

fremtid. Arbejderne sang højstemt om politiske visioner, 

men også om faglig stolthed og hverdagserfaringer. Den 

syngende historiker Bertel Nygaard fortæller om arbejder- 

bevægelsens første halve århundrede, og sammen med multi- 

instrumentalisten Jacob Venndt dykker de ned i tidens ar- 

bejdermusikalske sangskat. Lyt og syng med, når duoen 

Venndt & Nygaard giver en videnskoncert.

RACHMANINOV  
– EN FORTÆLLEKONCERT

Holdnummer: 1811-541 
Tid: Mandag 5/3, kl. 19.30-20.30
Pris: Gratis. Bare mød op!  
Sted: Musikhuset Aarhus, Lille sal, Thomas Jensens Alle 2 
Arrangør: Det Jyske Musikkonservatorium

 

Rachmaninov opfattes traditionelt ikke som en Belle 

Époque-komponist, men han er meget relevant for perioden. 

Pianisten Elisabeth Colding Sivertsen er solistklassestude-

rende ved Det Jyske Musikkonservatorium og fortæller om 

Rachmaninovs liv og om værkerne ved koncerten. Oplev 

præludier og etude-tableaux’er for klaver af Rachmaninov. 
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HAN KØRER SOM ET 
ÆSEL PÅ SPEED!

Holdnummer: 1811-575
Tid: Mandag 5/3, kl. 20.00-22.00  
Pris: 150 kr., studerende 80 kr.
Sted: Aarhus Cyklebane, Jyllands Allé 79
Samarbejdspartner: Aarhus Cyklebane

 

Da Tour de France-feltet blev vinket i gang for første gang i 

1903, var det næppe med vished om, at det ville blive en af de 

mest prestigefyldte sportsevents i nyere tid. Undervejs har 

flere teoretikere, filosoffer og forfattere forsøgt at portræt-

tere og finde et greb om cykelløbet. Roland Barthes analyse-

rede Touren som et epos, Jørgen Leth har skrevet oder til de 

store cykelhelte, og Radio24syv har lavet radioprogrammer 

med filosofiske og teologiske vinkler på det franske etapeløb.

Tag med Århundredets Festival på tur til Aarhus Cyklebane, 

hvor digter og lektor i tysk ved Aarhus Universitet Søren 
Fauth taler med forfatter og filminstruktør Daniel Dencik. 

Hør dem læse op fra deres bøger og tale om cyklingens, my-

tens og poesiens Tour de France. Før arrangementet vil der 

være mulighed for at støve den gamle racercykel af og prøve 

banen – hvis vejret tillader det.
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Program 
Tirsdag 6/3 

VIDENSBRUNCH  
MED SØREN FAUTH

Holdnummer: 1811-422 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 10.00-12.00
Pris: 175 kr. inkl. brunch og kaffe/te ad libitum
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

Som lektor i tysk ved Aarhus Universitet er Søren Fauth 

interesseret i forholdet mellem litteratur og filosofi. Han er 

ekspert i de store tyske tænkere og forfattere. Fauth har 

også skrevet Tænkepausen om ’Vilje’, hvori han forklarer, 

hvordan det er viljen, der får os til at handle. Uden viljen, 

og lidt anden hjælp, havde Lance Armstrong næppe vundet 

syv Tour de France-sejre. Fauth dyrker cykling som sports-

udøvelse, men også som et rum for fordybelse. Han debute-

rede desuden i 2014 med langdigtbogen ’Universet er slidt’. 

Få stillet nysgerrighed og appetit, når Søren Fauth snakker 

med rektor for Folkeuniversitetet Sten Tiedemann om de 

vigtigste tysksprogede værker under La Belle Époque – og 

om viljen til at skrive, tænke, læse og træde i pedalerne.

TILMELD DIG PÅ  

AARHUNDREDETSFESTIVAL.DK

MORGENSANG I  
AARHUS DOMKIRKE

Holdnummer: 1811-531 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 9.15-10.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Aarhus Domkirke, Store Torv 1
Arrangør: Sangkraft Aarhus og Aarhus Domkirke 

Sangkraft Aarhus inviterer traditionen tro til morgensang i 

Aarhus Domkirke fem morgener i forbindelse med Århundre-

dets Festival. Varm stemmen op og syng dagen igang, når di-

rigent Jonas Rasmussen leder morgensangen. Der er gratis 

adgang, varighed ca. 45 minutter.

MORE WORK FOR MOTHER  
– TEKNOLOGIEN  
OG HUSMODEREN

Holdnummer: 1811-466 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 11.00-12.00
Pris: 100 kr., studerende 50 kr. 
Sted: Byrådssalen, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5
Samarbejdspartner: Kvindemuseet 

I sin tid var man overbevist om, at opfindelsen af bl.a. støv-

sugeren ville betyde mindre arbejde til kvinderne i hjemmet. 

Tanken var, at udviklingen ville sætte kvinden fri. Men med 

tiden blev det tydeligt, at teknologien ikke blot hjalp hus-

moderen med at holde hjemmet nydeligt – muligheden for 

den ”huslige hjælp” satte også nye standarder for, hvordan 

et velholdt hjem skulle se ud, og hvad der kunne nås i løbet 

af en dag. Kvinden overtog med de teknologiske hjælpemid-

ler en del af det arbejde, der tidligere havde tilhørt mænd og 

børn. Kom til oplæg med lektor Jakob Bek-Thomsen og bliv 

klogere på, hvilken betydning husmoderteknologien fik for 

samfundet, og hvordan forventningerne til kvinden i hjem-

met afspejlede samme udvikling.
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FRANSKE TONER I 
VANDTÅRNET

Holdnummer: 1811-419 og 1811-420 (to arrangementer)
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 17.00-18.00 og 19.00-20.00
Pris: 120 kr. 
Sted: Vandtårnet ved Randersvej, Randersvej 137A
Samarbejdspartner: Aarhus Akademi

Det gamle vandtårn på Randersvej knejser højt over byen. 

Med sine over 100 år er vandtårnet det ældste af sin slags i 

Aarhusområdet, og for en enkelt aften er du inviteret inden-

for. Kom til stemningsfuld koncert og foredrag 38 meter over 

jorden, og lad dig forføre af de franske toner. Lyt til pianist 

Heine Skov Jensen, der bl.a. spiller Debussys musikalske 

portræt af ’Pigen med hørhåret’ og hans måneskinsmusik 

’Clair de lune’ samt Ravels springvandsmusik ’Jeux d’eau’. 

Mag.art. i musikvidenskab Leif V.S. Balthzersen introduce-

rer og udfolder den billedskabende, impressionistiske musik. 

Varighed ca. 1 time. Arrangementet afholdes øverst i det 

gamle vandtårn, og lokalet kan udelukkende tilgås til fods.

FILOSOFISK SAMTALESALON  
– ’DET GODE OG DET ONDE’

Holdnummer: 1811-576 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 17.00-18.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Risskov Kirke, Solbakken 2
Arrangør: Risskov Kirke

La Belle Époque-perioden var præget af et rigt liv i de 

parisiske saloner. Med inspiration i ’Den Skønne Tid’ i 

Paris afholdes i Risskov Kirke tre filosofiske samtalesa-

loner. Tirsdag den 6/3 samtaler præst og forfatter Søri-
ne Gotfredsen og journalist Anders Agger om emnet: 

’Det gode og det onde’. Sørine Gotfredsen har skrevet 

bogen ’Fri os fra det onde’, hvor hun undersøger, hvor-

dan det onde er på spil i vores liv i dag, og hvordan vi 

kan tage kampen op, så vi ikke står alene tilbage med 

vores skyld. Anders Agger har i programrækken ’Inde-

fra med Anders Agger’ skildret miljøer og eksistenser 

indefra. Skal ondskaben betragtes indefra eller udefra?  

Deltag og lyt til samtalen med Sørine Gotfredsen og  

Anders Agger. 

FILOSOFIBAR  
– ROSA LUXEMBURG

Holdnummer: 1811-523 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 15.00-16.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus

Friedrich Nietzsche erklærer Gud død, Rosa Luxemburg 

gør op med socialdemokratiet, Bertrand Russell forsøger at 

forklare verden matematisk og pacifistisk, mens Sigmund 

Freud lægger mennesket på briksen, og Edmund Husserl 

starter en af det 20. århundredes største filosofitraditioner 

– fænomenologien. Få tænkningen sparket i gang med et 

gratis foredrag om dagen til Århundredets Festivals tradi-

tionsrige filosofibar. Vi giver dig en introduktion til fem filo-

soffer, der hver især er aktive i perioden 1871-1914. Tirsdag 

den 6/3 handler det om den kvindelige filosof Rosa Luxem-

burg, når Curt Sørensen, professor emeritus i statskund-

skab, tager fat i hendes værk.

ARKITEKTEN 
HACK KAMPMANN

Holdnummer: 1811-604 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 13.30-15.00
Pris: 160 kr., studerende 100 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

Man kan ikke sige Aarhus anno 1900 uden at sige Hack 

Kampmann. Kampmann har mere end nogen anden arkitekt 

sat sit præg på Aarhus med en række markante bygnings-

værker tegnet i den periode, hvor han virkede som kgl. byg-

ningsinspektør for Nørrejylland. Det gælder fx Toldkammer-

bygningen, som blev opført i 1897, Aarhus Teater indviet i 

1900, Villa Kampen opført i årene 1898-1902 og Marselisborg 

Slot, der stod færdigt i 1902. Arkitekt Niels Vium, som også 

bærer titlen kgl. bygningsinspektør, fortæller denne efter-

middag om Kampmanns store indflydelse og præg på arki-

tekturen i Aarhus i La Belle Époque-perioden.
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INDFLYDELSEN  
FRA PROUST – MØD  
JENS CHRISTIAN 
GRØNDAHL
Holdnummer: 1811-451 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 17.00-18.30
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

La Belle Époque spændte over fire årtier, der skulle blive essentielle 

for fransk litteratur. I 1871 blev Marcel Proust, en af Frankrigs vigtigste 

moderne forfattere, født. I 1913, umiddelbart før Første Verdenskrigs 

udbrud, udsendte han første bind af sit skelsættende værk ’På sporet 

af den tabte tid’. Værket har siden indvirket på en lang række forfat-

tere. Ikke mindst Jens Christian Grøndahl, der har udtalt, at: ”efter 

Proust ved enhver forfatter, at han bevæger sig på sand.” Ph.d. i lit-

teraturvidenskab Neal Ashley Conrad Thing introducerer til Prousts 

13-bindsroman og taler med Grøndahl om indflydelsen fra en af ver-

denslitteraturens største skikkelser. Hvad har Proust at sige os i dag?

DE SVIGTEDE BØRN
Holdnummer: 1811-522 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 18.30-20.30
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. 
Sted: Festsalen, Museum Ovartaci, Skovagervej 2
Samarbejdspartner: Museum Ovartaci

I dag er der stort fokus på barnets tarv, ve og vel, og vi 
har både børnelæger, børnelove og børnepsykiatri. Men 
hvordan tog samfundet sig af udsatte børn i slutningen 
af 1800-tallet og starten af 1900-tallet? Hvad var Børne-
forsorgen? Og hvordan behandlede man børn og unge 
som patienter i psykiatrien, på børnehjem og i åndssvage-
forsorgen? Kom med tilbage i historien, når historiker og 
ph.d. i medicinhistorie Jesper Vaczy Kragh tager os med 
tilbage til en tid længe før curlingforældre, servicebørn og 
hospitalsklovne, til en tid, hvor man kunne beskrive børn 
som psykopater, idioter og ”fødte forbrydere”, og hvor 
børn kunne komme i fængsel eller blive solgt på auktion.
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OM SELMA LAGERLÖFS  
LIV OG VÆRKER

Holdnummer: 1811-537
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 19.00-21.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Langenæskirken, Kirkedammen 2
Arrangør: Langenæskirken 

Selma Lagerlöf, 1858-1950, var den første kvinde, der fik No-

belprisen i litteratur, og den første kvinde i Det Svenske Aka-

demi. Hun er kendt og elsket for sine fortællinger om Niels 

Holgersen, kejserinden af Portugalien, den onde Sintram og 

andre skikkelser, som man ikke glemmer igen, når man har 

lært dem at kende. Anna Mette Bladt vil fortælle om hendes 

liv, om gården Mårbacka i Värmland, som hun elskede højt, 

og om hendes værker, som placerede hende blandt verdens 

bedste fortællere. Arrangementet begynder kl. 19.00, men 

man er også velkommen til fyraftensgudstjeneste kl. 17.30 

efterfulgt af fællesspisning. 

EN TRAGISK DØD  
– DEN SANDE HISTORIE  
OM ELVIRA MADIGAN  
OG SIXTEN SPARRE

Holdnummer: 1811-542 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 19.00-21.00
Pris: 25 kr., billet købes i døren (gratis for Historias medlemmer) 
Sted: Studenterhus  Aarhus, Preben Hornung Stuen, Nordre 
Ringgade 3
Arrangør: Historia – Aarhus’ historiske foredragsforening 

Mange kender det eventyrlige, men ulykkelige kærlig-

hedsdrama om Elvira Madigan og Sixten Sparre, der satte 

alt på spil for at være sammen. Det er i hvert fald sådan, vi 

får fortalt historien. I dette foredrag med historiker Morten  
Hammeken gøres der op med nogle af de gængse udlæg-

ninger af historien – med udgangspunkt i bogen ’En dråbe 

faldt’. Som historisk ramme for begivenhederne vil slutnin-

gen af 1800-tallet – hvor kønsroller, seksualnormer og klas-

sesamfund var under omvæltning – blive inddraget som 

kontekst for begivenhederne. 

ÅRHUNDREDETS QUIZ  
PÅ FAIRBAR

Holdnummer: 1811-577 
Tid: Tirsdag 6/3, kl. 19.30-22.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Fairbar, Nørre Allé 66
Arrangør: Fairbar

Fairbar møder Århundredets Festival i denne særudgave af 

Quiz på Fairbar! Du behøver ikke at være ekspert på Eiffel-

tårnet, kender af Debussy eller skære dit ene øre af for at 

være med i konkurrencen, der drejer sig om La Belle Époque. 

Præmierne er da heller ikke grøn absinth, men lækre, skum-

mende fadøl – som sædvanlig. Velkommen til Århundredets 

Quiz på Fairbar! 
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Program 
Onsdag 7/3 

TAKT OG TONE  
– KVINDENS SOCIALE  
ROLLE

Holdnummer: 1811-443 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 11.00-12.00
Pris: 100 kr., studerende 50 kr.
Sted: Byrådssalen, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5
Samarbejdspartner: Kvindemuseet

 
I 1918 udkommer Emma Gads ’Takt & tone – om omgang 

med mennesker’, og den bliver en bragende succes med sine 

anvisninger til korrekt opførsel og etikette hos borgerska-

bet. Men hvad fortæller bogen os om kvindens sociale rolle 

omkring år 1900, hvor også kvindebevægelsen fødes i Dan-

mark? Hvilke sociale positioner kunne kvinder indtage? Og 

hvem var Emma Gad egentlig? Skribent og foredragsholder 

Katrine Arnfred vil denne formiddag fortælle om kvindens 

sociale rolle omkring år 1900. Emma Gad og den spirende 

danske kvindebevægelse er afsættet. TILMELD DIG PÅ  

AARHUNDREDETSFESTIVAL.DK

MORGENSANG I  
AARHUS DOMKIRKE

Holdnummer: 1811-530 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 9.15-10.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Aarhus Domkirke, Store Torv 1
Arrangør: Sangkraft Aarhus og Aarhus Domkirke 

Sangkraft Aarhus inviterer traditionen tro til morgensang i 

Aarhus Domkirke fem morgener i forbindelse med Århundre-

dets Festival. Varm stemmen op og syng dagen igang, når di-

rigent Jonas Rasmussen leder morgensangen. Der er gratis 

adgang, varighed ca. 45 minutter.

TAG MED VIDENSBUSSEN  
TIL GAMMEL ESTRUP

Holdnummer: 1811-477 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 13.00-17.00 (tilsvarende arrangement  8/3)
Pris: 185 kr. inkl. bus, entré og rundvisning på Gammel Estrup, 
kaffe/kage og oplæg i bussen
Sted: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Randersvej 2
Arrangør: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Tag bussen tilbage til La Belle Époque på Gammel Estrup og 

oplev herregårdslivets Indian Summer. Undervejs fortæller 

historiker Ebbe Juul Heider om herregårdslandskabet, man 

passerer. På Gammel Estrup viser en af museets guider rundt 

i de smukke 1800-talsinteriører på 2. sal. Gammel Estrup var 

igennem 600 år ejet af den samme adelsfamilie – slægten 

Scheel – der var én af Danmarks rigeste og mest indflydelses-

rige familier. Herregården rummer stemningsfulde stuer og 

værelser, der emmer af det levede liv på en af tidens fornem-

ste herregårde. Arrangementet afsluttes med kaffe og kage 

fra herregårdskøkkenet, inden bussen kører mod Aarhus igen.  

 

NB! Vi mødes kl. 13.00 ved Musikhuset i Aarhus, hvorfra vi 

sammen tager ’Vidensbussen’ til Gammel Estrup – Herre-

gårdsmuseet. Vi er tilbage i Aarhus igen kl. 17.00.
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KAFFE TIL ALLE  
– KAFFESKOLE HOS BKI

Holdnummer: 1811-426 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 14.00-16.45
Pris: 150 kr. inkl. rundtur og kaffesmagning 
Sted: BKI Foods A/S, Søren Nymarks Vej 7
Samarbejdspartner: BKI Foods A/S

Få et intensivt indblik i kaffe, når BKI slår dørene op til 

fabrikken i Højbjerg, og kom på kaffeskole, hvor du bliver 

klogere på guldet fra de fjerne egne. Se maskinerne, der 

rister, kværner og pakker bønnen, og vurdér selv forskellen 

i smagen afhængigt af ristningsgrad og bønne. Annette 
Hoff, seniorforsker ved Den Gamle By og forfatter til bogen 

’Den danske kaffehistorie’, fortæller om kaffens kulturhisto-

rie fra plantage til café hos storbyens bedre borgerskab i 

slutningen af 1800-tallet. Kom på fabriksrundtur, og læn 

dig tilbage med en kop Aarhuskaffe, mens du bliver kloge-

re på den sorte drik. 

FILOSOFISK SAMTALESALON 
 – ’HVORDAN SKAL JEG  
LEVE MIT LIV?’

Holdnummer: 1811-578 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 17.00-18.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Risskov Kirke, Solbakken 2
Arrangør: Risskov Kirke

Med inspiration i ’Den Skønne Tid’ i Paris afholdes i Ris-

skov Kirke tre filosofiske samtalesaloner. Onsdag den 7/3 

samtaler filosof Anders Fogh Jensen og sygehuspræst 

Christian Busch om emnet: ’Hvordan skal jeg leve mit liv?’.  

Anders Fogh Jensen har netop skrevet en bog med den ti-

tel samt bøgerne ’Projektsamfundet’ og ’Projektmennesket’ 

om nutidige menneskers vilkår. Anders Fogh Jensens idé om 

filosofi er forankret i det princip, at filosofi altid (også) må 

handle om det levede liv. Fogh Jensen arbejder således ud 

fra en præmis om, at al væsentlig filosofi er livsfilosofi, og 

det handler for ham om at hjælpe mennesker med at tænke 

bedre for at leve bedre. Christian Busch er sygehuspræst på 

Rigshospitalet. Hans arbejde er at lytte til de tunge byrder 

som patienter, pårørende og personale bærer på. Det hand-

ler med andre ord om, hvordan vi som mennesker lever med 

det, som ikke kan være anderledes.

FILOSOFIBAR  
– SIGMUND FREUD

Holdnummer: 1811-524 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 15.00-16.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus 

Friedrich Nietzsche erklærer Gud død, Rosa Luxemburg 

gør op med socialdemokratiet, Bertrand Russell forsøger at 

forklare verden matematisk og pacifistisk, mens Sigmund 

Freud lægger mennesket på briksen, og Edmund Husserl 

starter en af det 20. århundredes største filosofitraditioner –  

fænomenologien. Få tænkningen sparket i gang med et gra-

tis foredrag om dagen til Århundredets Festivals traditions-

rige filosofibar. Vi giver dig en introduktion til fem filosoffer, 

der hver især er aktive i perioden 1871-1914. Onsdag den 7/3  

introduceres du til Sigmund Freud af Jakob Rosendal, ph.d. i 

kunsthistorie, Aarhus Universitet.

MENNESKET OG 
TEKNOLOGIEN  
– EN VISUEL 
KONCERTFORELÆSNING

Holdnummer: 1811-532 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 19.30-20.30
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Musikhuset Aarhus, Lille sal, Thomas Jensens Alle 2
Arrangør: Det Jyske Musikkonservatorium

Sammen med Andreas Kjær Dideriksen, bachelor i fysik og 

formidler ved Steno Museet og visual artist Mina Paache, 
byder Echoes in Veil på en moderne, interaktiv og flermedial 

oplevelse af den omfattende industrielle udvikling under La 

Belle Époque; en tid, hvor mennesket gjorde store opdagel-

ser og samfundet blev voldsomt effektiviseret. Koncerten 

indfanger elementerne kemi, røntgen og elektricitet og om-

favner tidens videnskab, billeder, følelser og musik samt tol-

ker elementerne i deres kontekst, dengang og nu. Publikum 

får mulighed for at skabe fortællingen ved at komme med 

input i form af associationer og ord. Echoes in Veil består af 

fem sangerinder fra Det Jyske Musikkonservatorium. De er 

et vokal-kooperativ, der i et samspil med elektroniske beats 

og live vokal-mixing skaber en helt unik lyd. Denne aften har 

de inviteret elektronisk musiker Lars Bork med til at skabe 

et fælles univers.
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DEN GRUSOMME 
MEDICIN
Holdnummer: 1811-452 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 19.00-21.00
Pris:  120 kr., studerende 60 kr.  
Sted: Aarhus Universitetshospital Skejby, Auditorium A (indgang 
G, stuen), Palle Juul-Jensens Blvd. 99
Samarbejdspartner: Aarhus Universitetshospital

Dyk ned i den dystre side af lægevidenskabens og psykiatri-

ens udvikling. Følg de gruopvækkende og mirakuløse opda-

gelser gennem iglekrukker, amputationsknive og brækmid-

ler på vejen mod den moderne lægevidenskab. I 1800-tallet 

begynder kirurgerne at eksperimentere med nye teknikker, 

penicillin og anæstesimidler som æter, morfin og kokain. Hør 

også om psykiatriens udvikling, hvor brugen af risikable me-

toder som elektrochok, insulin-koma og det hvide snit spiller 

en vigtig rolle. Lektor i medicinhistorie Jesper Vaczy Kragh 
og lektor Adam Bencard fra Medicinsk Museion tager os 

med på en grusom rejse tilbage til en tid, hvor lægeviden-

skabens nysgerrighed stort set ingen grænser kendte.

ONDSKABENS ØJNE  
– DEN SIDSTE DANSKER 
PÅ SKAFOTTET
Holdnummer: 1811-546 
Tid: Onsdag 7/3, kl. 19.00-20.45
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.  
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

I november 1892 hæver skarpretter Theodor Sejstrup sin økse 
over den 29-årige Jens Nielsen på Horsens Straffeanstalt. Jens 
stod bag indbrudstyverier, en enorm brandkatastrofe i London og 
nedbrændingen af seks ejendomme på Sjælland. Han havde været 
indespærret i flere lande og forsøgt at myrde tre fængselsbetjente 
i Horsens. Øksehugget var skarpretterens sidste. Siden er ingen 
mennesker blevet henrettet i Danmark for forbrydelser begået i 
fredstid. Poul Duedahl, professor i historie og forfatter til bogen 
’Ondskabens øjne’, vil i dette foredrag fortælle historien om, hvor-
dan det gik til, at en begavet ung mand endte på skafottet som 
øksens sidste offer. Poul Duedahl og Sten Tiedemann, rektor ved 
Folkeuniversitetet, vil i anden halvdel tage imod spørgsmål og 
samtale om den skrækindjagende historie.
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”Det smukke er godt og dejligt og skønt. Men også meget 
overfladisk, flygtigt og nydelsesbetonet,” siger lektoren. 
Luksus og hengivelse til materielle goder kan slå over i 
moralsk forfald og kulturel opløsning: i dekadence. 

DEN SKØNNE CYKEL
Udover pompøse dansefester er perioden kendetegnet ved 
teknologiske nyskabelser. Den moderne cykel finder eksem-
pelvis sin form. Søren R. Fauth erklærer: ”Derfor må jeg i 
sagens natur elske den her periode højere end alle andre i 
menneskehedens ud- og afviklingshistorie. For det her me-
ner jeg virkelig er et kæmpe fremskridt for mennesket.” 

FRA VÆLTEPETER TIL  
SIKKERHEDSCYKEL
Indtil 1879 dinglede europæerne rundt på en tårnhøj ’Væl-
tepeter’. Forhjulet var op mod halvanden meter i diameter, 
mens baghjulet var langt mindre. Man kunne komme hur-
tigt frem, men cyklerne var så farlige, at datidens ryttere 
måtte lære at ’køre sikkert i grøften’ for trods alt at have 
et minimum af kontrol over ulykkerne. 

’Sikkerhedscyklen’ med kædetræk til baghjulet blev op-
fundet i 1879 og udviklet til en populær udgave i 1885. 
Hjulene var nu lige store, og ’Sikkerhedscyklen’ havde 
monterede pedaler og flere andre anordninger, vi kender 
fra den moderne cykel.
  

Hvad har lycraklædte mænd på dyre 
racercykler at gøre med dekadencens, 
kunstens og fornøjelsernes tidsalder, 
La Belle Époque? Mere end man må-
ske skulle tro, siger cykeljunkie og for-
sker Søren R. Fauth, som er festivalens  
”ansigt” i år.

Der er to huller i højre bukseben. Et af dem er på størrel-
se med en tennisbold. Den sorte lycra er flosset. Længere 
nede af det bare ben viser hudafskrabninger, hvad hed as-
falt gør ved bart menneskeskind. Ansigtet fik også en tur, 
afslører striben af blod på kinden. 

Den forslåede herre med løbsnummer 3746 fæstnet på sin 
Cannondale-cykel hedder Søren R. Fauth. Det billede, der 
viser hans kamp for at holde sig inde i cykelløbet, er taget i 
alperne i 2016. Han er – ud over at være bidt af en gal cykel 
– lektor i tysk litteratur med fokus på tiden efter 1850. To 
af hans største besættelser – cyklen og den tyske forfatter 
Thomas Mann – hører til i samme historiske periode: La 
Belle Époque.

DEN SKØNNE TID 
La Belle Époque er betegnelsen for en periode i Europas 
historie, der afgrænses af to store krige: afslutningen på 
Den Fransk-tyske krig (1871) og begyndelsen af 1. Ver-
denskrig (1914). 

På sit kontor på Aarhus Universitet siger lektoren: ”Det 
er på mange måder en brydningstid, der indvarsler den 
tid, vi lever i nu. Urbaniseringen tager for alvor fart, og 
der kommer en bykultur, som minder om den, vi kender i 
dag.” I ’Den Skønne Tid’ oplevede Europa politisk stabili-
tet, og fornøjelseslivet og kunsten blomstrede: Filmen blev 
opfundet, Eiffeltårnet bygget, Henri de Toulouse-Lautrec 
malede de dansende kvinder fra Moulin Rouge, og det før-
ste elektriske passagertogslokomotiv blev introduceret. 
Fred og økonomisk opsving tillod borgerskabet at leve et 
vildt, festligt og forbrugende liv.

Midaldrende 
mænd i cykeltøj
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BEVIDSTHEDSFLUGT PÅ TO HJUL  
Omkring La Belle Époque gik Danmark – og resten af 
Vesteuropa – stille og roligt væk fra at være landbrugs-
land. Der var stadig mange arbejdere på fabrikkerne, 
men landmandens rygsmerter efter lange dage med fy-
sisk arbejde ville fra nu af langsomt blive afløst af den 
moderne arbejders ømhed i musearmen. I dag er kroppen 
groft sagt et klikkende hylster, der bærer rundt på den 
arbejdede bevidsthed. 

Derfor cykler Søren R. Fauth: ”Jeg skal mærke, at jeg er 
forankret i mit legeme. For jeg er alt for forankret i min 
hjerne og i mit hoved og min tankevirksomhed.” Han for-
klarer: ”Jeg trænger til at opsøge steder, hvor min tan-
kevirksomhed bliver elimineret. Det er jeg faktisk ikke i 
stand til at gøre, medmindre jeg presser min krop.” Den 
øgede interesse for blandt andet cykling og ekstrem-
sport er et udtryk for, at det moderne menneske ”i uhyg-
gelig grad” er fremmegjort over for sin egen krop. ”I dag 
er vi så fremmedgjorte over for kroppen, at vi nærmest 
katapulterer os tilbage i den med vold og magt.” 

Han sidder på én af sine fem-seks cykler så ofte som mu-
ligt: ”For helvede da, rigtig meget! Hvis det er helt galt,” 
fortæller han, ”så kun seks timer om ugen. Men så har jeg 
det også dårligt.” Søren R. Fauth har det bedst, hvis han 
tramper i pedalerne 15-20 timer om ugen: ”Læse, skrive, 
cykle, min familie. That’s life. Det er det 
bedste, jeg ved.” 

”For mig er cykling meditation. Det er et fix. 
Jeg er virkelig, virkelig afhængig af det. Det 
er jeg meget bevidst om.” Men uden cyklen 
overtager stress og manglende koncentra-
tion. 

”Cykling er pissegodt mod mørket. Og mør-
ket i mig er kæmpe stort.” Det kræver kon-
centration og tilstedeværelse: ”Hvis man 
ikke er nærværende, når man cykler, så 
vælter man. Så styrter man simpelthen i et 
sving eller i skoven.” Det er ikke den slags 
katapulteringer, han går efter.  

LIRENS LYCRAÆSTETIK 

Cyklingen er en søgen mod et mere oprin-
deligt kropsforhold og en søgen tilbage til 
tiden før La Belle Époque. Men det er sam-
tidig uendelig langt fra en køllebærende 
hulemand. ”Det er et overskudsfænomen, 
det er et luksusfænomen. Det er dekadent! 
Det er det! Der er noget super dekadent ved 
det!” Cykeljunkien indrømmer: ”Der er jo en 
æstetik omkring det, som jeg også går vildt 
meget op i. Helt vildt meget.” 

Det betyder blandt andet nul ringeklokker på de tohjulede. 
”Er du sindssyg?!” udbryder han med påtaget forarget mine. 
”Det er ulirens!” Det er cykeljargon og betyder ’kikset’ eller 
’utjekket’. Hvis du en sommer har nørdet så meget ’Tour’ i 
fjerneren, at du nærmest selv har besteget Alpe d’Huez, har 
du måske hørt Rolf Sørensen eller én af de andre cykelentu-
siaster omtale flot og lækkert cykeltøj og udstyr som ’lirens’. 

Gear og tøj skal virke, og det skal se super godt ud sam-
tidig. Selvom man muligvis skal være indviet for rigtig at 
værdsætte indsatsen. Den 46-årige lektor smiler lidt og 
beskriver den moderne dekadence: ”Lycraklædte, mid-
aldrende mænd, som ligner kæmpe idioter i alle andres 
optik…” 

Selvom vi skriver 2018, lever vi stadig med arven fra La 
Belle Époque. Den dekadente og skønhedsdyrkende livs-
førelse lever i bedste velgående og udfolder sig på overra-
skende steder. Og det umiddelbare kropsforhold, det mo-
derne menneske mistede i denne periode, søger vi stadig 
efter. Søren R. Fauth bemærker om La Belle Époque: ”Det 
er jo meget smukt, at cyklen blev opfundet dér.” 

Men forbrug, luksus og virkelighedsflugt kan antage flere 
former; cykling er blot én af mange muligheder. 
 
Af Henriette Pagh Mathiasen, cand.public.
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Program 
Torsdag 8/3 

MORGENSANG I AARHUS 
DOMKIRKE

Holdnummer: 1811-529 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 9.15-10.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Aarhus Domkirke, Store Torv 1
Arrangør: Sangkraft Aarhus og Aarhus Domkirke 

Sangkraft Aarhus inviterer traditionen tro til morgensang i 

Aarhus Domkirke fem morgener i forbindelse med Århundre-

dets Festival. Varm stemmen op og syng dagen igang, når di-

rigent Jonas Rasmussen leder morgensangen. Der er gratis 

adgang, varighed ca. 45 minutter.

BAG OM DEN GAMLE BY:  
1909 – AARHUS I FULD  
FART FREM

Holdnummer: 1811-579 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 10.00-12.00
Pris: 280 kr. inkl. entré, foredrag, omvisning og frokost m. 2 stk. 
luksussmørrebrød, lidt sødt og en kildevand
Sted: Den Gamle By, Hobrohuset, Viborgvej 2 
Samarbejdspartner: Den Gamle By

Der sker meget i Aarhus i 1909. Byen vokser som aldrig før, og 

med Landsudstillingen slår Aarhus sin stilling fast som den 

vigtigste by uden for hovedstaden. Udstillingen byder på det 

bedste, landet kan fremvise af industri, håndværk, landbrug, 

kunst og kultur. Det hele er smukt rammet ind af arkitekt 

Anton Rosens pavilloner og haller. Den første direktør Peter 

Holm flytter og bevarer i forbindelse med udstillingen ’Borg-

mestergården’. Denne og en masse andre bygninger bliver 

sidenhen til Den Gamle By, og en ny museumsform er født. 

Niels Meyer, bygningschef i Den Gamle By, fortæller om be-

varing af historiske bygninger og håndværkstraditioner og 

de nyeste metoder til genopførelsen af gamle huse. Du vil 

også få en lille rundvisning i nogle af de bevarede bygninger 

fra perioden. Vi slutter af med en hyggelig frokost sammen. 

Efter arrangementet er der mulighed for at fortsætte ud i 

Den Gamle By og opleve nogle af de nyeste attraktioner.

DEN NYE KVINDE – 
KUNSTNERISK REVOLUTION

Holdnummer: 1811-453 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 11.00-12.00
Pris: 100 kr., studerende 50 kr.  
Sted: Byrådssalen, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5 
Samarbejdspartner: Kvindemuseet

 

Kødædende blomster, feminine skønheder og kæderygende 

Athener. Synet på kvinden og hendes rolle forandrede sig, og 

flere kvinder udfordrede kunsten i La Belle Époque. Det er en 

tid med kolossale ændringer, og der eksperimenteres med 

kvindesynet, som veksler mellem den sexede femme fatale 

og den delikate femme fragile. Men ud over disse springer 

den nye kvinde ud: la femme nouvelle. I litteraturen og bil-

ledkunsten markerer kvindelige kunstnere og forfattere sig 

som revolutionære inden for deres felt. Bliv klogere på den-

ne kunstneriske og dekadente tid i selskab med cand.mag. 

Anne Valbjørn Odgaard.
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BYVANDRING:  
EN ANDEN VERDEN  
– AARHUS ÅR 1900 

Holdnummer: 1811-580 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 12.30-14.00
Pris: 140 kr.  
Mødested: Byretten, Vesterallé 10 – ved hovedindgangen
Samarbejdspartner: Aarhushistorier

I år 1900 er Sønderjylland tysk, kvinder har ikke stemme-

ret, og Danmark er kolonimagt. Af landets cirka 2,5 millioner 

indbyggere bor 50.000 af dem i Aarhus. Aarhus er blevet 

en brusende industriby med en stor arbejderklasse, og sam-

tidig er borgerskabet vokset frem med byens nye industri-

magnater i spidsen. Begge klasser sætter deres tydelige 

præg på byen. Nye kvarterer til arbejderne skyder op, og 

efter forbillede fra europæiske storbyer opføres Clemens-

bro over åen med gadeplan i to etager og høje huse om-

kring – for at vise, at Aarhus er en moderne by i fremdrift.  

På vandringen gennem Aarhus fortæller historiker Doron 
Haahr om livet for borgerskabet og arbejderklassen. Mange 

steder og bygninger, vi kender i dag, har rødder i perioden 

omkring år 1900, og på turen skal vi høre historierne bag. Vi 

kommer bl.a. forbi Frimurerlogen, Kunstbygningen, Aarhus 

Teater og Rømerhus.

INTERNATIONAL KVINDEDAG

Holdnummer: 1811-535 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 14.00-20.30
Pris: 20 kr. i entré hele dagen 
Sted: Byrådssalen, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5 
Arrangør: Kvindemuseet

 

De første kvindebevægelser tog fart under La Belle Époque, 

men hvordan står det til med ligestillingen i dag? Der vil i 

løbet af dagen være aktiviteter i og uden for Kvindemuseet – 

happenings, debatoplæg, musik og suppe i museumscaféen. 

FLORA DANICA  
– VIDENSKAB OG KUNST

Holdnummer: 1811-446 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 15.00-18.00 
Pris: 180 kr., studerende 100 kr. 
Sted: Væksthusene, Peter Holms Vej  
Samarbejdspartner: Science Museerne 
 

Flora Danica er navnet på det enorme planteværk, som 

blev udgivet fra 1761 til 1883 med 3.240 smukke kobberstik 

af Danmark og Norges vilde planter. Skiftende konger be-

talte for udgivelsen, og dygtige tegnere og kobberstikkere 

skabte de kobberstukne tavler, som viser planterne i natur-

lig størrelse. Efterfølgende blev de håndkoloreret. Planter 

er meget forskellige, og på hver deres måde er de tilpasset 

særlige levesteder, bestøvere og måder at sprede deres frø 

på. Gennem rundvisninger i Væksthusenes samlinger ved 

biolog Birgitte Bergmann og små foredrag vil du blive klo-

gere på planters forskellige opbygning. Du vil derudover 

også få kyndig vejledning af kunstner Kirsten Tind, så du 

selv kan prøve kræfter med tegnekunsten. Medbring teg-

nepapir eller akvarelpapir, mårhårspensler, bløde blyanter 

og et viskelæder. Alle farver kan bruges, både farveblyan-

ter og akvarelfarver.

TAG MED VIDENSBUSSEN  
TIL GAMMEL ESTRUP

Holdnummer: 1811-479 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 13.00-17.00 (tilsvarende arrangement 7/3)
Pris: 185 kr. inkl. bus, entré og rundvisning på Gammel Estrup, 
kaffe/kage og oplæg i bussen
Sted: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Randersvej 2
Arrangør: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
 

Tag bussen tilbage til La Belle Époque på Gammel Estrup og 

oplev herregårdslivets Indian Summer. Undervejs fortæller 

historiker Ebbe Juul Heider om herregårdslandskabet, man 

passerer. På Gammel Estrup viser en af museets guider rundt 

i de smukke 1800-talsinteriører på 2. sal. Gammel Estrup var 

igennem 600 år ejet af den samme adelsfamilie – slægten 

Scheel – der var én af Danmarks rigeste og mest indflydelses-

rige familier. Herregården rummer stemningsfulde stuer og 

værelser, der emmer af det levede liv på en af tidens fornem-

ste herregårde. Arrangementet afsluttes med kaffe og kage 

fra herregårdskøkkenet, inden bussen kører mod Aarhus igen.  

 

NB! Vi mødes kl. 13.00 ved Musikhuset i Aarhus, hvorfra vi 

sammen tager ’Vidensbussen’ til Gammel Estrup – Herre-

gårdsmuseet. Vi er tilbage i Aarhus igen kl. 17.00.

TILMELD DIG PÅ  

AARHUNDREDETSFESTIVAL.DK
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FILOSOFISK SAMTALESALON  
– ’KUNST OG ETIK’

Holdnummer: 1811-581 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 17.00-18.00 
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Risskov Kirke, Solbakken 2 
Arrangør: Risskov Kirke 

Med inspiration i ’Den Skønne Tid’ i Paris afholdes i Ris-

skov Kirke tre filosofiske samtalesaloner. Torsdag den 8/3 

samtaler lektor i litteratur ved Københavns Universitet  

Lilian Munk Rösing med lektor i anvendt filosofi ved Aalborg 

Universitet Henrik Jøker Bjerre om emnet: ’Kunst og etik’. 

Lilian Munk Rösing har ud over en lang række forsknings- 

og formidlingsartikler publiceret bøger, som inden for hver 

deres emne (barndom, køn, autoritet, animation) kombine-

rer litteratur- og kulturkritik med psykoanalyse, som fx: ’At 

læse barnet’; ’Kønnets katekismus’; ’Autoritetens genkomst’; 

’Pixar with Lacan’ og ’The Hysteric’s Guide to Animation’. 

Hun har desuden en bog på vej om Anna Anchers malerier. 

Henrik Jøker Bjerre underviser og forsker i bl.a. kulturanaly-

se, Kierkegaard og psykoanalyse. Han har skrevet en række 

bøger og er nu aktuel med bogen ’Handl!’ skrevet sammen 

med Brian Benjamin Hansen, som stiller spørgsmålet, om 

den sande handling er mulig i en tidsalder, hvor nødvendig- 

hedens politik hersker. 

INTELLIGENTE COCKTAILS  
– ABSINTH PÅ APOTHEKET

Holdnummer: 1811-425 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 15.00-17.30 
Pris: 350 kr. inkl. 5 cocktails 
Sted: St. Pauls Apothek, Jægergårdsgade 76 
Samarbejdspartner: St. Pauls Apothek 

Toulouse-Lautrec, Baudelaire og Rimbaud drak den. Jo, vi 

snakker om absinth eller den grønne fe, kunstnernes fa-

vorit i La Belle Époques Paris. Den grønne drik inspirerede 

Gauguin til sit dristige farvevalg, og van Gogh siges at have 

skåret sit øre af efter at have drukket rigeligt. Bag baren på 

St. Pauls Apothek står en historiker og en af Europas bed-

ste bartendere til en eftermiddag, hvor der serveres cock-

tails og skæve faglige oplæg. Hasse Bank Johansen, der har 

vundet DM i cocktails flere gange, og historiker Søren Hein  
Rasmussen fra MegaNørd mødes og mixer cocktails og hi-

storie. Lige siden opførelsen i 1899 har Jægergårdsgade nr. 

76 været apotek. Nu er sjette generation rykket ind. Penicil-

linen på hylderne er skiftet ud med spiritusser, men troen på 

at kurere de mest sejlivede sygdomme er intakt, og arkitek-

turen er holdt i apoteker-stil. Vi garanterer en eftermiddag, 

hvor du bliver klogere for hver drink.

FILOSOFIBAR  
– BERTRAND RUSSELL

Holdnummer: 1811-525 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 15.00-16.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus

Friedrich Nietzsche erklærer Gud død, Rosa Luxemburg 

gør op med socialdemokratiet, Bertrand Russell forsøger at 

forklare verden matematisk og pacifistisk, mens Sigmund 

Freud lægger mennesket på briksen, og Edmund Husserl 

starter en af det 20. århundredes største filosofitraditioner –  

fænomenologien. Få tænkningen sparket i gang med et gra-

tis foredrag om dagen til Århundredets Festivals traditions-

rige filosofibar. Vi giver dig en introduktion til fem filosoffer, 

der hver især er aktive i perioden 1871-1914. Torsdag den 8/3 

introduceres du til Bertrand Russell af Hans Fink, docent 

emeritus i filosofi, Aarhus Universitet.
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HOW THE OTHER  
HALF LIVES 
Holdnummer: 1811-408 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 19.00-20.45 
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. 
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2 
Samarbejdspartner: Dokk1
 

Jacob A. Riis begyndte livet i Ribe i midten af 1800-tallet og endte 
i storbyen New York omkring det 19. århundredes afslutning. Han 
gik fra at leve et rakkerliv præget af sult, da han ankom til New 
York, til at blive en af de mest indflydelsesrige journalister i sin 
tid og en nær ven af præsident Roosevelt. Særligt bogen ’How the 
Other Half Lives’ fra 1890 var med sine chokerende fotos fra slum-
men i New York epokegørende i sin tid og er i dag anerkendt som 
amerikansk og journalistisk klassiker. Tom Buk-Swienty har skre-
vet den store biografi ’Den ideelle amerikaner’ (Gyldendal, 2007) 
om journalisten, reformisten og fotografen Jacob A. Riis. Det er 
både en dramatisk udvandrerhistorie og en storslået kærligheds-
beretning. Hør ham fortælle historien her.

VIDENSBIF  
– MOULIN ROUGE
Holdnummer: 1811-465 
Tid: Torsdag 8/3, kl. 20.30-23.30 
Pris: 150 kr. inkl. cocktail, foredrag og film 
Sted: Øst for Paradis, Paradisgade 7-9 
Samarbejdspartner: Øst for Paradis 
 

Fik du ikke set Moulin Rouge i 2001, da den tog publikum 

med storm verden rundt? Eller har du lyst til at gense klas-

sikeren på det store lærred? Denne aften får du muligheden 

for at nyde en cocktail, mens Ole Thaisen fra Aarhus Univer-

sitet introducerer filmen, perioden, den skildrer, og instruk-

tøren Baz Luhrmanns fascinerende univers. Kom med ind i 

en verden af fest, farver, store følelser og absinth, når vi skal 

se Moulin Rouge i Øst for Paradis.
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Program 
Fredag 9/3 

MORGENSANG I AARHUS 
DOMKIRKE

Holdnummer: 1811-528 
Tid: Fredag 9/3, kl. 9.15-10.00
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Aarhus Domkirke, Store Torv 1
Arrangør: Sangkraft Aarhus og Aarhus Domkirke 

Sangkraft Aarhus inviterer traditionen tro til morgensang i 

Aarhus Domkirke fem morgener i forbindelse med Århundre-

dets Festival. Varm stemmen op og syng dagen igang, når di-

rigent Jonas Rasmussen leder morgensangen. Der er gratis 

adgang, varighed ca. 45 minutter.

TILMELD DIG PÅ  

AARHUNDREDETSFESTIVAL.DK

BAG OM DEN GAMLE BY: 
DIREKTØREN OG HANS 
MUSEUM

Holdnummer: 1811-582 
Tid: Fredag 9/3, kl. 10.00-12.00
Pris: 280 kr. inkl. entré, foredrag, omvisning og frokost med  
2 stk. luksussmørrebrød, lidt sødt og en kildevand
Sted: Den Gamle By, Haobrohuset, Viborgvej 2 
Samarbejdspartner: Den Gamle By

Få et helt særligt indblik i Den Gamle By, når museets di-

rektør Thomas Bloch Ravn skruer tiden tilbage til museets 

grundlæggelse og den første direktør Peter Holms visionære 

ideer og følger deres efterliv frem til i dag. Ideen til Den Gam-

le By opstår i forbindelse med Landsudstillingen i Aarhus i 

1909, og i 1914 åbner museet som et nyt skud på stammen af 

skandinaviske frilandsmuseer. Thomas Bloch Ravn kigger på 

det kulturelle miljø, som skaber museerne og den revolution, 

som de repræsenterer i museumsverdenen. Og på hvorfor de 

oprindelige ideer stadig er med til at præge museets virke 

den dag i dag. Vi slutter af med hyggelig frokost sammen.

FILOSOFIBAR  
– EDMUND HUSSERL

Holdnummer: 1811-523 
Tid: Fredag 9/3, kl. 15.00-16.00 
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade  
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus 
 

Friedrich Nietzsche erklærer Gud død, Rosa Luxemburg 

gør op med socialdemokratiet, Bertrand Russell forsøger at 

forklare verden matematisk og pacifistisk, mens Sigmund 

Freud lægger mennesket på briksen, og Edmund Husserl 

starter en af det 20. århundredes største filosofitraditioner –  

fænomenologien. Få tænkningen sparket i gang med et gra-

tis foredrag om dagen til Århundredets Festivals traditions-

rige filosofibar. Vi giver dig en introduktion til fem filosof-

fer, der hver især er aktive i perioden 1871-1914. Fredag den 

9/3 sætter Thomas Schwarz Wentzer, lektor i filosofi ved  

Aarhus Universitet, fokus på Edmund Husserl.
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OVARTACI  
– I KUNSTENS HISTORIE

Holdnummer: 1811-424 
Tid: Fredag 9/3, kl. 15.00-18.00
Pris: 120 kr. inkl. entré til Museum Ovartaci og rundvisning  
Sted: Psykiatrisk Hospital, Museum Ovartaci, Skovagervej 2 
Samarbejdspartner: Museum Ovartaci

 

Kunstneren Ovartaci levede fra 1894-1985 samtidig med en 

række andre berømte outsiderkunstnere. De var en type 

kunstnere, der kun fandtes i tiden fra midten af 1800-tallet 

til midten af 1900-tallet. De var vilde skabninger og levede 

et dramatisk liv i tiden op til Første Verdenskrig. Vi starter 

med rundvisning på Museum Ovartaci, hvorefter vi går til 

den gamle festsal på Psykiatrisk Hospital til en dialog-fore-

læsning mellem museumsleder Mia Lejsted og idéhistoriker 

Lars Morell. Bliv klogere på den tid, som Ovartaci levede i 

med sin sygdom, indlæggelse og kunst. Og hør om andre 

samtidige kunstnere, som Carl Fredrik Hill, Ernst Josephson, 

Adolf Wöllfli, Aloïse, Friedrich Schröder-Sonnenstern og  

Gaston Chaissac.

PUBQUIZ  
– ISMERNES TID ER  
ALDRIG FORBI!

Holdnummer: 1811-583 
Tid: Fredag 9/3, kl. 17.00-18.00
Pris: 50 kr. inkl. øl/vand 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade  
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus 

Fra imperialisme og bolsjevisme over socialdemokratisme 

og kapitalisme til socialliberalisme og naturalisme – La Belle 

Époque er fyldt med mennesker, der skriver programerklæ-

ringer om deres visioner for såvel politik som kunst. I 1848 

udgiver Karl Marx og Friedrich Engels ’Det kommunistiske 

manifest’. Dermed får den sidste store ideologi i det politi-

ske trekløver konservatisme, liberalisme og kommunisme et 

systematisk samlingspunkt. Det er starten på ismernes tid. 

Fra 1871-1914 splitter strømninger sig ud i evige forgreninger, 

når nye manifester gør op med gårsdagens ismer. Nogle af 

forgreningerne er med til at definere det 20. århundrede –  

andre er i dag blot finurlige fortidslevn. Hvad var det de 

mange programmører ville? Kan du kende dem fra hinan-

den? Find ud af det, når vi inviterer til foredrag og pubquiz 

med professor i idéhistorie Mikkel Thorup. Han giver en in-

tro til periodens mest kendte og glemte manifester. Bagefter 

sætter vi en ekstra fyraftensøl på højkant til den, der klarer 

sig bedst i vores isme-pubquiz.

DANDY NIGHT

Holdnummer: 1811-533 
Tid: Fredag 9/3, kl. 18.30-22.00 
Pris: 270 kr, studerende 250 kr. inkl. middag og velkomstdrink  
Sted: Byrådssalen, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5  
Arrangør: Kvindemuseet 
 

Der er mandeaften i Kvindemuseets café. Her kan du opleve 

oplæg om maskulinitetens udfordringer i det moderne sam-

fund, hvor der tages udgangspunkt i mandens rolle omkring 

århundredeskiftet. Aftenen byder på middag, cigar og ma-

lebonding. Bliv klogere på mandens rolle i dag og manden 

som familiens overhoved for over 100 år siden, når du kan 

få smag for absinth til en ægte mandeaften i godt selskab. 

FREUD  
– VI SKAL HELT IND I SINDET!

Holdnummer: 1811-417 
Tid: Fredag 9/3, kl. 19.00-21.00 
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. 
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2 
Samarbejdspartner: Dokk1 
 

Psykoanalysen har længe været i videnskabelig modvind. 

Men de emner, som Sigmund Freud beskæftigede sig med 

i begyndelsen af 1900-tallet, ulmer stadig. Freud lagde især 

vægt på tanker, tale og handlinger, der var styret af ubevid-

ste kræfter – og hvad disse fortalte om mennesket. Nogle 

gange er en cigar dog bare en cigar, men ubevidste signaler 

kan stadig afsløre noget om, hvem vi er. Denne aften kan 

du opleve psykologisk entertainer Niels Krøjgaard, der bl.a. 

underviser politiet i afhøring af forbrydere, når han vrider 

vores underbevidsthed. Herefter vil postdoc Lasse Meinert 

udfolde, hvordan ambivalens, drifter og det ubevidste stadig 

er temaer, som nutidens psykologi må tage stilling til – selv 

79 år efter Freuds død.
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OVER INDLANDSISEN 
– FØRSTE THULE-
EKSPEDITION 1912

Holdnummer: 1811-549
Tid: Fredag 9/3, kl. 19.00-21.00  
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. inkl. foredrag, musik, kaffe/te 
og kage
Sted: Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52
Samarbejdspartner: Det Grønlandske Hus

 
Få den vilde beretning om den første af syv Grønlandseks-

peditioner, der udgik fra Thule i årene 1912-1933. Knud Ras-

mussen og hans to uvurderlige Thule-eskimoer som forkø-

rere og Peter Freuchen som navigatør udgjorde det perfekte 

team. Hjulpet på vej af eskimoisk snilde gennemførte de slæ-

derejsen tværs over Grønland. De ville finde ud af, om Peary- 

kanalen eksisterede, og i så fald få den kortlagt. 

Jens Christian Worm Gotfredsen er tidligere medlem af  

Siriuspatruljen og har boet i Grønland i en årrække. I første 

del fortæller han om livet som slæderejsende ved Sirius. 

Anden del omhandler arbejdet på en bog om Første Thule- 

Ekspedition, der inkluderer malerier med motiver fra områ-

det – malet af forfatteren selv. Hør også nogle numre med 

Aarhusbaserede og grønlandske Inuit Feet, der spiller lidt af 

bagkataloget akustisk. 
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Program 
Lørdag 10/3 

VIDENSBRUNCH  
– ER GUD DØD?

Holdnummer: 1811-454 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 10.00-12.00
Pris: 150 kr. inkl. brunch, kaffe og te 
Sted: Aarhus Domkirke, Store Torv 1
Samarbejdspartner: Aarhus Domkirke 

Slutningen af 1800-tallet er første gang i historien, hvor 

debatten om Guds eksistens for alvor bryder løs i offent-

ligheden – og pludselig kan man ustraffet revse både den 

danske kristenhed og erklære Gud død (i hvert fald i dette 

liv). Tre af filosofiens største enfants terribles: danske Søren 

Kierkegaard og tyskerne Friedrich Nietzsche og Karl Marx 

sætter deres præg på perioden. Fra hver sit ståsted tager de 

bl.a. fat i spørgsmål såsom: Hvad er mennesket for en stør-

relse? Findes der noget, der er større end os selv? Og hvis ja, 

hvad vil det så sige at leve et godt liv? Rasmus Ugilt Holten 
Jensen er filosof og læser Biblen i ’Jeppesens bibelskole’ på 

Radio24syv. Pia Søltoft er præst og teolog, og hun vil have 

Kierkegaard ud i coachingen. Mød dem i samtale med vært 

på Supertanker på DR P1, Carsten Ortmann.

TRO OG LITTERATUR I  
LA BELLE ÉPOQUE

Holdnummer: 1811-554 
Tid: Lørdag 7/3, kl. 10.00-12.30 
Pris: Gratis. Bare mød op! 
Sted: Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas Kirkeplads 1
Arrangør: Skt. Lukas Kirke

Tro og virkelighed set fra litteraturens perspektiv.  

Kl. 10: Religiøse reflektioner hos forfatteren Jakob Knudsen. 

Foredrag v. Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift.  

Kl. 12: Sange af J.P. Jacobsen og Johannes Jørgensen.  

Koncert v. Lars Thodberg Bertelsen, baryton, akkompagne-

ret af John Wedell Horsner på flygel. 

VELKOMMEN I KOLONIHAVEN 
– ARBEJDERNES FRISTED

Holdnummer: 1811-553 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 10.30-12.00
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. 
Sted: Haveforeningen Fritiden, Lokesvej 14
Samarbejdspartner: Liv i Historien 

Kolonihaven var oprindeligt byarbejderens frirum. Det sunde 

supplement til byens trange lejligheder og tætte os, hvor ar-

bejderen kunne dyrke grøntsager, og måske endda lægge en 

alkoholiseret livsstil bag sig. Dengang den sunde bølge for 

første gang rigtigt skyllede ind over os, og arbejderens ve og 

vel lå mange på sinde. I dag har vi stadig omkring 60.000 ko-

lonihaver i Danmark. Duften af arbejderklasse er efterhånden 

sivet ud, men kolonihaven emmer fortsat af fristed, drømme 

og idyl. Kom indenfor i et af Haveforeningen Fritidens ånde-

huller, når vi med Lotte Printz, journalist og foredragsholder 

ved Liv i Historien, Margit Vilstrup, samlingschef ved Arbej-

dermuseet og ph.d. samt en af nutidens ”kolonister” dykker 

ned i kolonihavernes historie og kvaliteter. 
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KROPPEN  
– DEN NY TIDS KATEDRAL

Holdnummer: 1811-407 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 13.00-14.35
Pris: 120. kr., studerende 60 kr. 
Sted: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2 
Samarbejdspartner: Dokk1 og Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Den stærke krop, naturen og nydelsen – vitalismen vil det 

hele. Strømningen vinder frem i slutningen af 1800-tallet. 

Perioden præges af enorme materielle forandringer, og 

folk stuver sig sammen i byerne. Naturen og individet bli-

ver modpolen til industrien og storbyen. Meningen findes i 

nuet ved dyrkelsen af kroppen og naturen. Vitalismens stær-

keste udtryk er gymnastikken. I Danmark er J.P. Müller og 

Niels Bukh eksponenter for den nye kropsdyrkelse. I sidste 

ende dør vitalismen, da nazisterne tager den til sig. Profes-

sor Hans Bonde og ph.d. og radiovært Adam Holm kender 

hinanden – fra fodboldbanen og fra ’Jeg er nøgen’ på DR P1. 

Oplev dem samtale om vitalismens historie og arv. Kl. 14.15 er 

der opvisning på Udsigten ved Gymnastikhøjskolen i Olle-
rups Dansekompagni.

FLØJLSPOTE, KNYTNÆVE  
OG TORDENSLAG

Holdnummer: 1811-585 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 13.00-16.00
Pris: 175 kr. inkl. entré, foredrag, rundvisning, orgelkoncert, 
kaffe og Sarah Bernhardt-kage
Sted: Fængselsmuseet i Horsens, Fussingvej 8, 8700 Horsens 
Arrangør: Fængselsmuseet i Horsens

Justitsministeren, venstremanden og storsvindleren Peter 

Alberti er i starten af 1900-tallet et kontrastfyldt midtpunkt 

i dansk storpolitik, og hans handlinger får langtrækkende 

konsekvenser for det danske demokrati og retssystem. I 1910 

idømmes han en straf på 8 års tugthus for bedrageri. Han 

ankommer til Horsens Straffeanstalt i december 1910, hvor 

han bliver fange nr. 75. På Fængselsmuseet i Horsens kan 

du høre forfatter Kaare R. Skou fortælle om Alberti. Derefter 

byder museet på en rundvisning i Albertis fængsel, efterfulgt 

af kaffe og Sarah Bernhardt-kage. Eftermiddagen sluttes af 

med en orgelkoncert i fængselskirken med organist Kevin 
Laplante, som spiller toner fra La Belle Époque.

LYRIK OG MUSIK: LARSEN, 
LANGGAARD OG NIELSEN

Holdnummer: 1811-506 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 14.00-16.30
Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage
Sted: Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3
Arrangør: Vor Frue Kirke

Perioden La Belle Époque belyses gennem lyrik og musik af 

Thøger Larsen, Rued Langgaard og Carl Nielsen. Seniorfor-

sker ved Det Kongelige Bibliotek Lotte Thyrring Andersen 

holder foredrag om Thøger Larsen, som bl.a. skrev Danmark, 

nu blunder den lyse nat. Digteren betragtes som en af de 

store naturlyrikere i dansk litteratur. Organist ved Vor Frue 

Kirke Poul S. Jacobsen samt en violinist og medlemmer af 

kirkens kantori opfører salmer, korsange og orgelværker af 

Rued Langgaard og Carl Nielsen. 

THOMAS MANN OG 
DEKADENCEN

Holdnummer: 1811-586 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 17.00-18.30
Pris: 120. kr., studerende 60 kr. 
Sted: Caféen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3 
Samarbejdspartner: Studenterhus Aarhus

Musik, erotik, tuberkulose, kolera og død. Den tyske forfatter 

Thomas Mann skrev sig ind i litteraturhistorien med storslå-

ede værker, der tematiserede kunstneren, borgeren, det re-

ligiøse og det filosofiske i hans samtid – men ofte også med 

en snert af det dekadente. Overfloden og det forfaldne. Til  

Århundredets Festival dykker vi ned i det dekadente i Tho-

mas Manns forfatterskab. Mød oversætter og lektor i tysk 

ved Aarhus Universitet Søren Fauth og ekstern lektor samt 

formand for det danske Thomas Mann-selskab Morten  
Dyssel til samtale om Thomas Manns forfatterskab. .

MAGNIFIQUE! FRANKOFIL 
MIDDAG I LA BELLE ÉPOQUE

Holdnummer: 1811-427 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 18.30-22.00 
Pris: 750 kr. inkl. 5 serveringer, 4 glas vin samt kaffe/te 
Sted: Auktionshuset, Mejlgade 45 
Samarbejdspartner: Turbinehallen

Den franske kok Auguste Escoffier udgiver i starten af 1900- 

tallet sine ikoniske kogebøger og guider til den gastronomiske 

scene. Med ham udbredes fransk kogekunst til hele Europa – 

hvilket vi til stadighed smager i dag. Vi nyder fem franske an-

retninger, mens aftenens vært, postdoc Jonatan Leer, gør os 

klogere på det franske køkken og kulturen i La Belle Époque.
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SALON MED ANE 
CORTZEN – NÅR KUNST 
GÅR OVER GRÆNSEN
Holdnummer: 1811-587 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 17.00-18.45 
Pris: 150 kr., studerende 80 kr. inkl. et glas vin
Sted: Paustian, Skovvejen 2 
Samarbejdspartner: Design- og møbelhuset Paustian

Tiden på kanten af det 20. århundrede fostrer store originaler, der 
ofte breder sig over flere kunstarter. Et godt eksempel er Bindesbøll, 
et andet J.F. Willumsen, der er en af pionererne bag Det Moderne 
Gennembrud i dansk kunst. Han var maler, men arbejdede også som 
billedhugger, grafiker, keramiker, arkitekt og fotograf. Samtidig 
fødes moderne seksualitet og køn, hvilket får stor indvirkning på 
kunst og kultur hos bl.a. Brandes, Bang, Strindberg, Ibsen og Munch.  
I ånden fra boheme-miljøerne i Paris og Berlin indbyder Ane Cort-
zen kunstnere og kulturkyndige til samtale i sin salon – i  skønne 
omgivelser hos design- og møbelhuset Paustian i Aarhus’ gamle 
østbanegård fra 1877. Med sig i salonen har Ane kunsthistoriker 
Teresa Østergaard Pedersen, musiker og forfatter Kristian Leth og 
sexologiprofessor og skribent Christian Graugaard til en snak om 
kunstmiljøer dengang og i dag, mødet mellem forskellige kunst-
former, og hvad der sker, når kunst smelter sammen og flyder ud 
over alle grænser.

QUEER-AFTEN
Holdnummer: 1811-582 
Tid: Lørdag 10/3, kl. 20.00-23.00 
Pris: 150 kr., studerende 100 kr. inkl. velkomstdrink  
Sted: Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5 
Arrangør: Kvindemuseet

La Belle Époque var en periode præget af frihed, nysgerrighed 

og udforskning af køn og seksualitet. Gennem avantgarde- 

bevægelsernes frie kunstneriske udfoldelser trækker vi trå-

de frem til nutidens kønsopfattelser og ligestillingsbegreber. 

Derefter vil vi med et festligt fakkeloptog gå over Store Torv 

til Skolegade til afterparty på G-bar, byens mest etablerede 

homo-bar, som hylder forskellighed, mangfoldighed og ret-

ten til at være sig selv. 
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Program 
Søndag 11/3 

FAMILIEDAG PÅ 
KVINDEMUSEET

Holdnummer: 1811-540 
Tid: Søndag 11/3, kl. 11.00-15.00
Pris: 65 kr., studerende 50 kr., børn gratis 
Sted: Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5
Arrangør: Kvindemuseet 

(Queer)børnefilm, udklædning og historiske børnelege. Vi 

trækker gårsdagens queerbudskab ned på et børne- og  

familieniveau. Vidste du, at lyserød engang var en ’drenge-

farve’? Vær med, når vi med udgangspunkt i 150 års børne-

historie udforsker børns kønsroller. 

ØSTRIG-UNGARNS  
STORHED OG FALD  
– SERVERET MED 
WIENERSCHNITZEL  
OG APFELSTRUDEL

Holdnummer: 1811-588 
Tid: Søndag 9/3, kl. 12.15-14.45
Pris: 350 kr. inkl. wienerschnitzel med en øl/vand og apfelstrudel 
med kaffe/te
Sted: Raadhuus Kafeen, Sønder Allé 3 
Samarbejdspartner: Raadhuus Kafeen

 

Wien satte rammen for det 19. århundredes kunst og kultur-

liv. Fra byen flød tonerne fra tidens musik, kunst, arkitektur 

og videnskab ud til resten af Europa. Her mødte man fx  

Sigmund Freud, Otto Wagner, Gustav Klimt, Stefan Zweig 

og den danske Theophil von Hansen. Men dobbeltmonarki-

et knagede i sine mange nationale furer. Det blev kun holdt 

sammen af et fælles bureaukrati, hæren og myten om den 

habsburgske kejser- og kongefamilie. De mange folkeslag 

og deres selvstændighedsiver blev årsagen til rigets opløs-

ning. Mordet på tronfølgeren ærkehertug Franz Ferdinand i 

august 1914 startede en krig mod Serbien og udviklede sig 

til en verdenskrig. En krig som Østrig-Ungarn tabte. Fore-

draget ved cand.mag. og oberstløjtnant Ebbe Juul Heider 

akkompagneres af wienerschnitzlen, der for alvor dukkede 

op i Wien under dobbeltmonarkiet. Til kaffen serveres den 

klassiske wienerdessert apfelstrudel.
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KVINDEKROPPEN  
– KUNST OG CROQUIS

Holdnummer: 1811-544 
Tid: Søndag 9/3, kl. 12.30-14.30
Pris: 150 kr. inkl. papir og tegneredskaber
Sted: Antikmuseet, Aarhus Universitet, Victor Albecks Vej 3 
Samarbejdspartner: Antikmuseet

Kvindekroppen har altid været genstand for billedkunsten, 

og i La Belle Époque-perioden vrimler det i særlig grad med 

kvinder. Tidens forkærlighed for det skønne ses bl.a. i den 

tjekkiske kunstner Alphonse Muchas billeder, hvor unge og 

smukke kvinder optræder som overjordiske skabninger i ide-

aliserede og stærkt dekorative universer. Hos Edgar Degas 

poserer yndefulde danserinder i farverige pasteltegninger, 

mens Egon Schiele skitserer kvindekroppen skånselsløst,  

direkte og temmelig erotisk. Indledningvis går billedkunst-

ner og kunstkritiker Lars Svanholm i dialog med kunsthisto-

riker og festivalchef Hanne Lundgren Nielsen om udvalg-

te kunstværker fra perioden. Dernæst introduceres du til 

croquis og får mulighed for selv at forsøge dig ud i kunsten 

at tegne efter nøgenmodel. Både nybegyndere og øvede er 

velkomne. Vi sørger for papir og blyanter – tegneplader kan 

lånes på Antikmuseet. Er du garvet tegner, må du også me-

get gerne medbringe dine egne materialer. Arrangementet 

slutter kl. 14.30, men alle er velkomne til at tegne videre, til 

museet lukker kl. 16.00.

ATOMER, BAKTERIER OG 
CYKLER – FANTASTISKE 
OPDAGELSER OG 
OPFINDELSER

Holdnummer: 1811-544 
Tid: Søndag 11/3, kl.14.00-16.30 
Pris: 120 kr., studerende 60 kr. inkl. entré
Sted: Steno Museets Planetarium, C. F. Møllers Allé 2 
Samarbejdspartner: Science Museerne

’Den Skønne Tid’ var ikke kun smuk – det var også en tid 

med store videnskabelige og teknologiske fremskridt. Man-

ge af tidens videnskabelige opdagelser gav indblik i en helt 

ny, usynlig verden. Fx opdagede man, at mange sygdomme 

skyldtes et mylder af bakterier. Men samtidig blev der også 

udviklet antitoxin til at bekæmpe infektioner. Fysikerne op-

dagede fænomener, som lagde grunden for et nyt verdens-

billede, bl.a. røntgenstråler, radioaktivitet, atomets struktur 

samt tiden og rummets relativitet. Og nye teknologier som 

bilen og flyvemaskinen satte helt nye standarder for trans-

porttider, mens det elektriske lys effektivt oplyste hjem og 

arbejdspladser. Denne eftermiddag kan du høre ph.d. Lars 
Ole Andersen og museumsinspektør Hans Buhl fortælle om 

nogle af tidens fremskridt, og se eksempler på dem på Steno 

Museet.

TUREN GÅR TIL 
DEN FJERDE DIMENSION

Holdnummer: 1811-547 
Tid: Søndag 11/3, kl. 13.00-15.00 
Pris: 120 kr., 60 kr. for studerende
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2 
Samarbejdspartner: Dokk1

Hvis man nemt fascineres af nyheder fra det ydre rum, hvis 

man har set nok sci-fi-film, eller hvis man fulgte slavisk med 

i 2014-julekalenderen ’Tidsrejsen’, er man måske også tilbø-

jelig til at tro, at det rent faktisk er muligt at rejse i tid. Siden 

H.G. Wells i 1895 udgav værket ’The Time Machine’ og der-

med ”opfandt” og populariserede tidsmaskinen, har både for-

skere og almindelige mennesker været nysgerrige på ideen 

om at rejse i tid. Men kan man rejse i tid? Hvad er tidsmaski-

nen for en størrelse, og hvordan er den blevet portrætteret i 

populærkulturen? Århundredets Festival har inviteret lektor 

i engelsk og sci-fi-ekspert Mathias Clasen, fysikprofessor  

Ulrik Uggerhøj og forfatter Svend Åge Madsen til at indvie 

os i den fjerde dimension: tiden. 

RØDHALSEN  
– EN KONCERTFORESTILLING 
FOR HELE FAMILIEN

Holdnummer: 1811-505 
Tid: Søndag 11/3, kl. 15.00-16.30 
Pris: Gratis. Bare mød op!
Sted: Langenæskirken, Kirkedammen 2 
Arrangør: Langenæskirken 

En børnekoncert inspireret af Selma Lagerlöfs Kristus- 

legende fra 1904. De tre nordiske musikere og komponister 

Stine Michel, Lise Dynnesen og Morten Lundsby har sam-

men skabt en koncertforestilling, hvor nyskrevet musik, dans 

og fortælling går op i en højere enhed. Mellem sange akkom-

pagneret af orgel, guitar og fingervibrafon fortælles histori-

en om Rødhalsen. Ordene væves sammen af dans og musik, 

og stemninger fra det helt stille og lyriske til det kraftfulde 

og scenisk dramatiske opstår. 
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Holdnummer: 1811-589 
Tid: Søndag 11/3, kl. 13.45-16.00 
Pris: 175 kr. inkl. én uges gratis prøvetræning i HiFive Fitness
Sted: HiFive Fitness, Viborgvej 3 
Samarbejdspartner: HiFive Fitness

Bliv klogere på burlesque i både teori og praksis, når vi invi-

terer til foredrag og workshop. Hør om burlesque, og hvad 

det kan gøre ved os, når speciallæge i gynækologi og lektor 

i sexologi Ditte Trolle trækker tråde fra datidens Frankrig til 

nutidens dyrkelse og gen-frisættelse af kroppen. Vi skal selv-

følgelig også prøve burlesque på egen krop. Alle kan være 

med til workshop med instruktør Anne Friis, ejer af Sweet 

Burlesque, når vi fordyber os i burlesque; sexet, fræk, uskyldig 

eller kæk. Vi skal bevæge os til både langsomme og hurtige 

sange og afprøve masser af bodyrolls og ikke mindst ansigts-

udtryk. Men hvad er burlesque? Burlesque er ikke striptease, 

for det handler ikke om selve afklædningen, og performeren 

har altid tildækket sit underliv og brystvorter. I den moderne 

form er burlesque en kombination af showdance, stripfitness 

og performance art. I ordets egentlige betydning vender man 

– med den æggende dans – op og ned på de sociale normer. 

Burlesque kom i slutningen af 1800-tallet frem som en kom-

bination af satire, performance og vovet underholdning, hvor 

man imiterede litteratur og musik på en grov og afslørende 

måde. I starten af 1900-tallet slog burlesque igennem, hvor fx 

Josephine Baker svingede bananskørterne i  Europa.

BURLESQUE 
– FOREDRAG OG WORKSHOP
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SALON MED ANE CORTZEN 
– LA BELLE ÉPOQUE OG 
AARHUS’ ARKITEKTUR

Holdnummer: 1811-464 
Tid: Søndag 11/3, kl. 15.30-17.30 
Pris: 150 kr., studerende 80 kr. inkl. et glas vin
Sted: Paustian, Skovvejen 2 
Samarbejdspartner: Design- og møbelhuset Paustian

Er Aarhus blevet smukkere siden La Belle Époque – med 

havneudvidelser og højhuse? Hvad kommer først i byens ar-

kitektur – skønhed eller funktion, og hvornår skal gammelt 

lade livet for nyt? Hvad er skønt, og hvad er stygt? Hvor-

dan kan arkitekturen skabe en god by for dem, der bor der? 

Spørgsmålene står i kø, når vi sammen med Ane Cortzen 

og design- og møbelhuset Paustian inviterer til salon om  

Aarhus’ arkitektur og bykultur. Ane Cortzen har indbudt 

to Aarhus-elskere til samtale i sin salon: byudvikler Rune 
Kilden og stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. Aarhus’ 

gamle østbanegård danner den perfekte ramme. Stations-

bygningen blev opført i 1877, men den mistede sin betyd-

ning, og i begyndelsen af 1980’erne stod den til at blive revet 

ned. Men den står der heldigvis endnu.

FRA CABARET TIL KATEDRAL  
– MUSIK FRA  
LA BELLE ÉPOQUE

Holdnummer: 1811-418 
Tid: Søndag 11/3, kl. 16.00-17.00 
Pris: Gratis. Bare mød op!
Sted: Frederikskirken, Højmarkvej 47 
Arrangør: Frederikskirken 

La Belle Époque udgjorde en sand guldalder for musikken 

i Frankrig med komponister som Fauré, Debussy, Ravel og 

mange flere. Ved denne koncert vil Frederikskirkens kor 

og instrumentalister give et klingende indtryk af en meget 

frugtbar æra i musikhistorien. Kor- og orgelmusik fra de sto-

re katedraler blandes med kammermusik fra de parisiske sa-

loner i en varieret koncert, der også vil indeholde eksempler 

på dansk musik fra perioden, inspireret af den franske stil.

KÆRLIGHEDEN  
OG ’DEN SKØNNE TID’

Holdnummer: 1811-593 
Tid: Søndag 11/3, kl. 16.00-17.00 
Pris: Gratis. Bare mød op!
Sted: Risskov Kirke, Solbakken 2, 8250 Risskov 
Arrangør: Risskov Kirke 

Kom til musikgudstjeneste med Den Franske Kvartet i  

Risskov Kirke. Forsangeren, Claude Chichon, der er født og 

opvokset i Paris, har sammen med Emir Bosnjak (accorde-

on), Thomas Sejthen (bas) og Karsten Aaholm (guitar) ind-

spillet musik til digte af Prins Henrik på cd’en ’La Sirène’. Prins  

Henriks poesi bunder i en fransk symbolistisk impressio-

nistisk litterær tradition, der trækker direkte linjer til Paul  

Verlaine og Arthur Rimbaud. Nogle af disse kærlighedsdig-

te vil Den Franske Kvartet fremføre ved denne musikguds- 

tjeneste, sammen med kendte franske viser fra Piaf til Brel i 

nye arrangementer. De vil ligeledes akkompagnere salmer-

ne. Kvartetten, som er kendt for deres nærværende og inten-

se optræden og sammenspil, vil i dagens anledning desuden 

være udvidet med saxofonisten Jens Chr. ”Chappe” Jensen. 

Saxofonen  blev opfundet i 1846 og fandt sin store udbredel-

se i perioden. Sognepræst Hanne Marie Houkjær læser  tek-

ster fra Bibelen og franske digte fra perioden og reflekterer 

over impressionisme og kærlighed.
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Kalender
FØR FESTIVALEN 16/2  S. 3

SYGE OG ONDE KVINDER –  
PONTOPIDDAN OG MANN

16.30-17.30, Arnold Busck Boghandel 

FREDAG 2/3 S. 4-6

SCREW DOWN THE EXPECTATIONS!

15.00-16.30, Studenterhus Aarhus

KAMPEN OM ØLLET

16.00-18.00, Den Gamle By

DET UØNSKEDE  
– ARVEHYGIEJNENS STORHEDSTID

16.30-18.00, Dokk1

VIDENSBIF  
– PELLE EROBREREN

18.00-21.15, Dokk1

BELLE ÉPOQUE SALON

19.30-23.00, Kvindemuseet

SYND, SYGDOM OG  
SKØNLITTERATUR

20.00-22.15, Studenterhus Aarhus

DEKADENTE KJOLER OG  
STRAMME KORSETTER

20.00-22.00, Café Gemmestedet

LØRDAG 3/3 S. 7-9 

BYVANDRING: EN ANDEN VERDEN  
– AARHUS ÅR 1900 

11.00-12.30, Ved Byretten

RUNDT OM HERMAN BANG

13.00-15.00, Dokk1

MUSIK OG KUNST!

14.00-15.00, ARoS

SMAGNING HOS KJÆR  
& SOMMERFELDT

16.00-18.00, Kjær & Sommerfeldt

NATURE IS A TEMPLE  
– MUSIC BY COMTEMPORARY 
SONGWRITERS

19.00-20.00, Musikhuset Aarhus

VIDENSMIDDAG  
– HOP OMBORD PÅ TITANIC!

19.00-21.00, Centralværkstedet

DANSE MACABRE

19.30-20.45, Aarhus Universitet
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SØNDAG 4/3 S. 10-11

VIDENSBIF – TITANIC

11.00-15.30, Øst for Paradis

VACCINÉR DIG

12.15-14.00, Dokk1

OMVISNING: DANSK KUNST  
OG DET MODERNE GENNEMBRUD

13.00-14.00, ARoS

THE HORROR! THE HORROR!  
–  JOSEPH CONRADS  
’MØRKETS HJERTE’

14.45-16.25, Bådcaféen

BARCELONA 1900  
– GUITARKONCERT

15.00-16.00, Musikhuset Aarhus

MANDAG 5/3 S. 12-14 

MORGENSANG I  
AARHUS DOMKIRKE

09.15-10.00, Aarhus Domkirke

KÆRS KUNSTKAFÉ  
– ART NOUVEAU PÅ KANTEN  
AF KATASTROFEN

12.00-16.00, Dokk1

FILOSOFIBAR  
– FRIEDRICH NIETSZCHE

15.00-16.00, Studenterhus Aarhus

FRA DAMPMASKINER OG  
KONSERVESDÅSER TIL KRYPTO- 
VALUTA OG DRONEINDUSTRI 

16.30-18.00, Navitas

TIL ARBEJDET  
– LIV ELLER DØD

19.00-21.00, Studenterhus Aarhus

RACHMANINOV  
– EN FORTÆLLEKONCERT

19.30-20.30, Musikhuset Aarhus

HAN KØRER SOM  
ET ÆSEL PÅ SPEED!

20.00-22.00, Aarhus Cyklebane
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Kalender
TIRSDAG 6/3 S. 15-18

MORGENSANG I  
AARHUS DOMKIRKE

09.15-10.00, Aarhus Domkirke

VIDENSBRUNCH MED  
SØREN FAUTH

10.00-12.00, Dokk1

MORE WORK FOR MOTHER – 
TEKNOLOGIEN OG HUSMODEREN

11.00-12.00, Kvindemuseet

ARKITEKTEN HACK KAMPMANN

13.30-15.00, Dokk1

FILOSOFIBAR 
– ROSA LUXEMBURG

15.00-16.00, Studenterhus Aarhus

FRANSKE TONER I VANDTÅRNET

17.00-18.00 og 19.00-20.00, Vandtårnet ved Randersvej

FILOSOFISK SAMTALESALON 
– ’DET GODE OG DET ONDE’

17.00-18.00, Risskov Kirke

INDFLYDELSEN FRA PROUST  
– MØD JENS CHRISTIAN GRØNDAHL

17.00-18.30, Dokk1

DE SVIGTEDE BØRN

18.30-20.30, Museum Ovartaci

EN TRAGISK DØD  
– DEN SANDE HISTORIE OM  
ELVIRA MADIGAN & SIXTEN SPARRE

19.00-21.00, Studenterhus Aarhus

OM SELMA LAGERLÖFS LIV  
OG VÆRKER

19.00-21.00, Langenæskirken

ÅRHUNDREDETS QUIZ PÅ FAIRBAR

19.30-22.00, Fairbar
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ONSDAG 7/3 S. 19-21

MORGENSANG I  
AARHUS DOMKIRKE

09.15-10.00, Aarhus Domkirke

TAKT OG TONE 
– KVINDENS SOCIALE ROLLE

11.00-12.00, Kvindemuseet

TAG MED VIDENSBUSSEN 
TIL GAMMEL ESTRUP

13.00-17.00, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

KAFFE TIL ALLE 
– KAFFESKOLE HOS BKI

14.00-16.45, BKI Foods A/S

FILOSOFIBAR 
– SIGMUND FREUD

15.00-16.00, Studenterhus Aarhus

FILOSOFISK SAMTALESALON 
– ’HVORDAN SKAL JEG  
LEVE MIT LIV?’

17.00-18.00, Risskov Kirke

MENNESKET OG TEKNOLOGIEN  
– EN VISUEL  
KONCERTFORELÆSNING

19.30-20.30, Musikhuset Aarhus

ONDSKABENS ØJNE 
– DEN SIDSTE DANSKER  
PÅ SKAFOTTET

19.00-20.45, Dokk1

DEN GRUSOMME MEDICIN

19.00-21.00, Aarhus Universitetshospital

TORSDAG 8/3 S. 24-27

MORGENSANG I  
AARHUS DOMKIRKE

09.15-10.00, Aarhus Domkirke

DEN NYE KVINDE  
– KUNSTNERISK REVOLUTION

11.00-12.00, Kvindemuseet

BAG OM DEN GAMLE BY: 
1909 – AARHUS I FULD FART FREM

10.00-12.00, Den Gamle By

BYVANDRING: EN ANDEN VERDEN  
– AARHUS ÅR 1900

12.30-14.00, Ved Byretten

TAG MED VIDENSBUSSEN 
TIL GAMMEL ESTRUP

13.00-17.00, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

INTERNATIONAL KVINDEDAG

14.00-20.30, Kvindemuseet

FLORA DANICA 
– VIDENSKAB OG KUNST

15.00-18.00, Væksthusene

INTELLIGENTE COCKTAILS – 
ABSINTH PÅ APOTHEKET

15.00-17.30, St. Pauls Apothek

FILOSOFIBAR  
– BERTRAND RUSSELL

15.00-16.00, Studenterhus Aarhus

FILOSOFISK SAMTALESALON 
– ’KUNST OG ETIK’

17.00-18.00, Risskov Kirke

HOW THE OTHER HALF LIVES

19.00-20.45, Dokk1

VIDENSBIF – MOULIN ROUGE

20.30-23.30, Øst for Paradis
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Kalender

FREDAG 9/3 S. 28-30 

MORGENSANG I  
AARHUS DOMKIRKE

09.15-10.00, Aarhus Domkirke

BAG OM DEN GAMLE BY: 
DIREKTØREN OG HANS MUSEUM

10.00-12.00, Den Gamle By

FILOSOFIBAR  
– EDMUND HUSSERL

15.00-16.00, Studenterhus Aarhus

OVARTACI 
– I KUNSTENS HISTORIE

15.00-18.00, Museum Ovataci

PUBQUIZ  
– ISMERNES TID ER ALDRIG FORBI!

17.00-18.00, Studenterhus Aarhus

DANDY NIGHT

18.30-22.00, Kvindemuseet

FREUD  
– VI SKAL HELT IND I SINDET!

19.00-21.00, Dokk1

OVER INDLANDSISEN 
– FØRSTE THULE-EKSPEDITION 
1912

19.00-21.00, Det Grønlandske Hus

LØRDAG 10/3 S. 31-33

VIDENSBRUNCH  
– ER GUD DØD?

10.00-12.00, Aarhus Domkirke

TRO OG LITTERATUR I 
LA BELLE ÉPOQUE

10.00-12.30, Skt. Lukas Kirke

VELKOMMEN I KOLONIHAVEN 
– ARBEJDERNES FRISTED

10.30-12.00, Haveforeningen Fritiden

FLØJLSPOTE, KNYTNÆVE 
OG TORDENSLAG

13.00-16.00, Fængselsmuseet i Horsens

KROPPEN  
– DEN NY TIDS KATEDRAL

13.00-14.35, Dokk1

LYRIK OG MUSIK: LARSEN, 
LANGGAARD OG NIELSEN

14.00-16.30, Vor Frue Kirke

THOMAS MANN OG DEKADENCEN

17.00-18.30, Studenterhus Aarhus

MAGNIFIQUE! FRANKOFIL 
MIDDAG I LA BELLE ÉPOQUE

18.30-22.00, Auktionshuset

SALON MED ANE CORTZEN 
– NÅR KUNST GÅR OVER GRÆNSEN

17.00-18.45, Paustian

QUEER-AFTEN

20.00-23.00, Kvindemuseet
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SØNDAG 11/3 S. 34-37

FAMILIEDAG PÅ KVINDEMUSEET

11.00-15.00, Kvindemuseet

ØSTRIG-UNGARNS STORHED OG 
FALD – SERVERET MED WIENER- 
SCHNITZEL OG APFELSTRUDEL

12..15-14.45 Raadhuus Kafeen

KVINDEKROPPEN  
– KUNST OG CROQUIS

12.30-14.30, Antikmuseet

TUREN GÅR TIL DEN  
FJERDE DIMENSION

13.00-15.00, Dokk1

ATOMER, BAKTERIER OG CYKLER 

– FANTASTISKE OPDAGELSER OG 

OPFINDELSER

14.00-16.30, Steno Museet

RØDHALSEN  
– EN KONCERTFORESTILLING 
FOR HELE FAMILIEN

15.00-16.30, Langenæskirken

BURLESQUE  
– FOREDRAG OG WORKSHOP

13.45-16.00, HiFive Fitness

SALON MED ANE CORTZEN 
– LA BELLE ÉPOQUE OG  
AARHUS’ ARKITEKTUR

15.30-17.30, Paustian

FRA CABARET TIL KATEDRAL 
– MUSIK FRA LA BELLE ÉPOQUE

16.00-17.00, Frederikskirken

KÆRLIGHEDEN OG  
’DEN SKØNNE TID’

16.00-17.00, Risskov Kirke
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”What can’t be 
said, can be 

written” 
         – Herta Müller

LiteratureXchange er en ny international litteraturfestival i 

Aarhus, der finder sted i perioden 14.-24. juni 2018.  

LiteratureXchange udforsker, hvordan litteraturen kan ud-

fordre vores forståelse af os selv og den verden, vi befinder 

os i. Kan litteraturen flytte på verden? Kan den rykke på vo-

res holdninger og sætte dem i perspektiv? Festivalen danner 

ramme for dialog om litteraturens potentiale ved at fokusere 

på aktuelle, globale temaer. Det diskuteres i samtaler og de-

batter mellem internationale og danske forfattere, forskere 

og kritikere.  

Programmet består af over 100 arrangementer med alt fra 

litteraturbrunch til digte i busserne foruden traditionelle op-

læsninger og debatter. LiteratureXchange præsenterer uden- 

landske og danske forfatternavne, samtaler mellem forskere 

og forfattere om internationale problemstillinger og forskel-

lige utraditionelle aktiviteter, der får hele Aarhus til at sum-

me af litteratur. Læs mere på literatureXchange.dk

LiteratureXchange er arrangeret af Folkeuniversitetet i Aarhus, 

Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Kommunes Biblioteker.
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Vidensfestivalen Hearts & Minds giver inspiration til det 

gode liv. I 2018 stiller festivalen skarpt på livskvalitet – nu 

og i fremtiden. Det danske folkefærd er flere gange blevet 

kåret som verdens lykkeligste. Det tyder på, at vi er ret godt 

tilfredse med tilværelsen. Men samtidig skyller en epidemi 

af depression og ensomhed ind over os, og en kvart million 

danskere tager såkaldte lykkepiller. 

Så hvad er det egentlig, der betyder noget for vores livskva-

litet? Er det et godt fysisk og psykisk helbred eller udsigten 

til at blive over 100 år gammel? Er det samvær med familie 

og venner, stabil økonomi eller et spændende job? Er det vel-

færdsstaten, demokratiet eller en gåtur med hunden? Eller er 

det en god bog, smørrebrød og en kold øl i solen? 

Med vidensarrangementer i krydsfeltet mellem viden og 

kultur undersøger og udfordrer årets festival, hvad der kan 

give livet kvalitet – nu og i fremtiden. Programmet omfatter 

bl.a. samtalemiddage om livet og døden, saloner om sex og 

nydelse og debatter om robotter og fremtidens sundheds-

teknologi. Festivalen er landsdækkende, men har sit hjerte i 

Aarhus. Læs mere på hearts-minds.dk 

Kom til vidensfestival • 28/9-30/9 2018
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KUNST & CAVA 

Holdnummer: 1811-242
Tid: 3 onsdage fra d. 7/3, kl. 19.00-20.30
Pris: 360 kr. inkl. et glas cava til alle tre arrangementer
Sted: Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13
Undervisere: Lotte Philipsen, lektor i kunsthistorie, Aarhus 
Universitet og Mikkel Elming, omviser, Kunsthal Aarhus

Kom til Kunst & Cava tre hyggelige forårsaftener på Kunsthal 

Aarhus. Hver aften vil bestå af to dele. En første del, hvor en 

af landets førende forskere i samtidskunst introducerer til den 

nyeste kunsts forunderlige verden, og en anden del, hvor en 

af kunsthallens dygtige omvisere vil tage jer med rundt i den 

aktuelle udstilling. I vil blive præsenteret for generelle ten-

denser og konkrete kunstnere og for forskellige metoder til 

at åbne værkerne og komme en forståelse af dem nærmere.

WAGNERS OPERAUNIVERS

Holdnummer: 1811-147
Tid: Lørdag og søndag 17-18/3, kl. 10.00-15.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

Richard Wagner er en banebrydende skikkelse i musikhisto-

rien. Hans enestående operaer ’Den Flyvende Hollænder’, 

’Lohengrin’, ’Tristan og Isolde’, ’Nibelungens Ring’ og ’Par-

sifal’ strækker sig over en lang udviklingsperiode, og de er 

en verden for sig. Værkerne er på spilleplanerne hele verden 

over, for Wagner er en mester i dramatik, historiefortælling, 

inderlighed og store følelser. På denne temaweekend får du 

en introduktion til centrale elementer fra Wagners helt sær-

lige musikalske univers.

TRE AF SHAKESPEARES 
BEDSTE

Holdnummer: 1811-196
Tid: Lørdag 17/3, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Niels Brunse, oversætter af Shakespeare til dansk

Interesserer du dig for Shakespeare, men mangler en in-

troduktion til hans fantastiske teaterstykker? Så er denne 

lørdag helt sikkert noget for dig. I løbet af dagen vil Shake-

speare-oversætteren Niels Brunse fortælle om skuespillene 

’Kong Lear’, ’En skærsommernatsdrøm’ og ’Hamlet’. Alle tre 

stykker har store psykologiske dybder og sproglige udfor-

dringer, som vil blive endevendt og diskuteret, ligesom der 

vil blive kastet lys over de forskellige måder, stykkerne har 

været spillet på til forskellige tider. 

Mere viden, mere 
Folkeuniversitet
På Folkeuniversitetet kan du få ny viden og inspirerende oplevelser hele året. Spis 
brunch med en forsker, mød en forfatter og en forsker i samtale eller tag ud i natu-
ren med en biolog. Mulighederne er mange, og herunder finder du et lille udpluk af 
det, du kan opleve på Folkeuniversitetet. Find det fulde program på www.fuau.dk



MERE FOLKEUNIVERSITET 47PROGRAM

SPROGLIG MANGFOLDIGHED  
– EKSTREMER I VERDENS 
SPROG

Holdnummer: 1811-226
Tid: Lørdag 17/3, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Peter Bakker, lektor i lingvistik, Aarhus Universitet

Verdens sprog kan være meget forskellige i deres opbygning. 

Fra sprog helt uden komplekse ord til sprog med ord, der er 

så lange, at de oversættes med en hel sætning på dansk. Fo-

relæsningerne fokuserer på sprogtyper og fænomener, der 

er meget forskellige fra kendte europæiske sprog. Vi dykker 

ned i nogle af klodens mere ekstreme sprog, der fx har toner, 

få sproglyde, mange konsonanter eller seks former for datid.  

Forelæsningen forudsætter et basalt kendskab til gramma-

tisk terminologi.

PER KIRKEBY – LIV OG VÆRK

Holdnummer: 1811-340
Tid: Søndag 18/3, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Erik Steffensen, professor, kunstner og forfatter

På baggrund af et halvt hundrede samtaler med Kirkeby og 

adgang til hidtil ikke offentliggjorte dagbøger fortæller Erik 

Steffensen om kunstnerens dannelsesproces fra hans op-

vækst i Københavns Nordvestkvarter til hans stjernestatus 

som den største nulevende danske maler. En livsrejse med 

mange højdepunkter – og smertepunkter. Bliv revet med af 

Per Kirkebys kunstneriske forvandlinger, og hvordan hans 

tilværelse har sat sig spor.

FORFATTEREN OG FORSKEREN  
– SVEND ÅGE MADSEN OG 
HENRIK SKOV NIELSEN

Holdnummer: 1811-162
Tid: Torsdag 22/3, kl. 19.30-21.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119, Ny Munkegade 118
Undervisere: Svend Åge Madsen, forfatter, og  
Henrik Skov Nielsen, professor i nordisk sprog og litteratur, 
Aarhus Universitet

Svend Åge Madsens forfatterskab er unikt ved sin sammen-

hæng og sammenbundethed. Personer går igen fra bog til 

bog; der fortælles videre på historier hen over et spand af år; 

læseren får ofte i en langt senere bog beskrevet en situation 

fra en ny vinkel, således at noget, der er en gåde i ét værk, 

opklares i et andet. Svend Åge Madsen giver et omformende 

og skabende blik på verden og ændrer vores opfattelse af 

den og af litteraturen. Glæd dig til en aften med oplæsning, 

diskussion og snak om Madsens forfatterskab.

MYTOLOGIER

Holdnummer: 1811-439
Tid: 7 tirsdage fra 3/4, kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118

Mytologier gav svar på livets store spørgsmål og fortæl-

ler hermed en vigtig historie om fortidens verdensbilleder. 

Historiens mytologier giver ikke længere mennesket svar 

på, hvordan verden hænger sammen, men de giver et per-

spektiv på menneskets behov for meningsfulde forklaringer. 

Vær med, når de store mytologier introduceres. Få et indblik 

i deres udbredelse, deres historie og deres forklaringer på 

verdens konflikter, skabelse og undergang. 

Læs mere  og tilmeld dig 
på www.fuau.dk
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HISTORIENS VENDEPUNKTER: 
DANMARK BLIVER MODERNE

Holdnummer: 1811-459
Tid: 6 tirsdage fra 3/4, kl. 17.15-19.00
Pris: 800 kr., studerende 500 kr. inkl. tre bøger 
Sted: AU, bygning 1530, auditorium E, Ny Munkegade 118

Fremtiden bragede ind over landet i 1800-tallet og var med 

til at skabe det 20. århundredes Danmark. Få en anderle-

des danmarkshistorie om det moderne Danmark. Forelæs-

ningsrækken tager afsæt i Aarhus Universitetsforlags nye 

bogserie ’100 danmarkshistorier’. Med vid og humor giver 

forfatterne til de første bøger indblik i seks skelsættende 

begivenheder og temaer i danmarkshistorien og følger de-

res spor, og hvordan de har været afgørende for Danmark, 

som vi kender det. 

MODERNE PSYKOTERAPI

Holdnummer: 1811-405
Tid: 5 tirsdage fra 3/4, kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118

Psykoterapeutisk behandling dækker over forskellige former 

for samtaleterapi, der grundlæggende har til formål at hjæl-

pe klienten med at få mere frihed i sit liv. Den professionelle 

samtale kendes bl.a. helt tilbage fra begyndelse af 1900-tal-

let med Freud og Jung i form af psykoanalysen, og psykote-

rapien har siden udviklet sig i forskellige retninger. Hvert år 

går over 200.000 danskere i psykoterapeutisk behandling. 

Forelæsningsrækken giver indblik i en række dominerende 

retninger inden for moderne psykoterapi og psykoterapeu-

tisk praksis med fokus på teorier og metoder. 

KUNST PÅ RECEPT  
– OM KUNSTENS OG 
ARKITEKTURENS 
TERAPEUTISKE POTENTIALER

Holdnummer: 1811-347
Tid: 3 tirsdage fra 3/4, kl. 19.30-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118
Undervisere: Pernille Weiss, cand.scient.san. og ejer af Archi-
Med og Vibeke Skov, ph.d. i kunstterapi samt uddannelsesleder 
på Institut for Kunstterapi

”Først skaber vi bygningerne, siden skaber de os”. Ordene 

er Winston Churchills. Men hvad skal vi forstå ved dem? Og 

gælder det samme for den kunst, vi omgiver os med? Kan 

man kurere sygdomme med kunst? Bliv klogere på arkitek-

turens og kunstens betydning for vores liv og velvære, når 

to eksperter giver os indblik i den nyeste viden inden for 

forskningsfeltet. 

DANSK KOLONIHISTORIE

Holdnummer: 1811-323
Tid: 6 tirsdage fra 3/4, kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D215, Ny Munkegade 118

Der er mange sorte kapitler i danmarkshistorien, og dansk 

kolonihistorie er utvivlsomt at finde imellem dem. Dansk 

økonomi og særligt København blomstrede i kolonitiden, 

hvor slavehandel og sukkerplantager styrkede Danmarks 

position i den lukrative internationale handel. I denne fore-

læsningsrække går landets førende forskere helt tæt på hi-

storien om dengang, hvor Danmark og danskerne var spredt 

over fire kontinenter. Vi ender i nutiden, hvor det kan synes, 

at vi er kommet på afstand af det hele, men fortiden har det 

med ikke at ville slippe sit tag så let. 

Læs mere og tilmeld dig 
på www.fuau.dk
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EUROPAS HISTORIE  
– SET GENNEM 
METROPOLERNE

Holdnummer: 1811-393
Tid: 7 onsdage fra 4/4, kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D119, Ny Munkegade 118

Tag med på en rejse gennem europæisk histories ’hovedstæ-

der’ – fra antikkens Athen til nutidens Berlin, og få et indblik i 

centrale perioder i Europas historie. Vi dykker ned i et udvalg 

af Europas metropoler, der har spillet en særlig rolle på histo-

riens store scene og været omdrejningspunkt for verdens- 

historiske begivenheder og kraftcentre for en kulturel op-

blomstring. Hvilken udvikling var det, der fandt sted i disse 

byer, og hvilken betydning har den fået for vores historie?

VERDEN SET MED 
KUNSTNERENS ØJNE

Holdnummer: 1811-462
Tid: 5 onsdage fra 4/4, kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D215, Ny Munkegade 118

Maleriet er et vindue til verden. Netop omgivelserne er en 

central inspirationskilde for mange kunstnere, og deres vær-

ker er et udtryk for, hvordan vores verden kan forstås. De 

maler bakkede landskaber og sublim natur, tager os med på 

rejser ud i den store eksotiske verden og med helt ind i pri-

vaten. Nogle søger det oprindelige, afsondrede og uberørte 

og slår sig ned i kunstnerkolonier i udkanten af civilisationen. 

Andre tager til byen for at opleve Københavns kultur og kaos. 

I forelæsningsrækken zoomer vi ind på verden omkring os set 

med kunstnernes skarpe blik – landskabet, naturen, byen, det 

hjemlige og det fremmede og ukendte. 

DET GODE LIV

Holdnummer: 1811-372
Tid: 6 mandage fra 9/4, kl. 17.45-19.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, bygning 1530, Ny Munkegade 118,  
lokale oplyses på stedet
Underviser: Jørgen Husted, lektor i filosofi, Aarhus Universitet

Hvad er et godt liv? Hvad gør et liv godt og hvorfor? Lige 

siden Platon har store filosoffer givet deres svar herpå. Sva-

rene hænger sammen med menneskesyn, syn på det gode 

menneske og det gode samfund. I forløbet præsenteres de 

to dominerende traditioner. Den ene lader det gode liv af-

hænge af, hvordan det leves, og hvad der udrettes i det. Den 

anden lader det afhænge af, hvordan det føles, og den slags 

oplevelser, der fylder det. Teorien uddybes med henvisning 

til aktuelle spørgsmål om etik og moral, livsværdier, multikul-

turalisme, opdragelse og dannelse. 

FOSSILER VED DE DANSKE 
KYSTER

Holdnummer: 1811-302
Tid: 2 tirsdage og 1 lørdag fra 10/4, kl. 17.15-19.00 (d. 10/4 og 
17/4) og kl. 10.00-15.00 (d. 21/4 – ekskursion)
Maks. 40 deltagere
Pris: 550 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211, Ny Munkegade 118
Underviser: Line Henriette Broen, geolog, Aarhus Kommune

Undergrunden under Danmark er fuld af spor efter et urhav, 

som eksisterede for millioner af år siden, og sporene kan man 

finde overalt ved kysterne, i grusgrave og i kalkbrud. Under 

forelæsningerne fortælles om sporene efter urhavets ekso-

tiske dyreliv fra trilobitter, hajtænder og krabbeboller til de 

mange forskellige søpindsvin. Hør, hvordan de er blevet til 

fossiler, og hvordan du selv kan aflæse deres historie. Lørdag 

tager vi i egne biler ud til en spændende lokalitet. Her prøver 

vi selv at finde fossiler. Der er tips til, hvad man især skal 

kigge efter, og hvor de gode lokaliteter i øvrigt er.
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FUGLETRÆKKETS GÅDER

Holdnummer: 1811-270
Tid: Lørdag 14/4, kl. 09.30-15.45
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Kevin Kuhlmann Clausen, postdoc i faunaøkologi, 
Aarhus Universitet

Fugle har altid fascineret os. Mest af alt med deres evne til 

at kunne flyve. For mange fugle er det at flyve dog ikke kun 

en fornøjelig fritidsaktivitet, men en nødvendighed for at 

kunne overleve. Det gælder især for de fuglearter, der hvert 

år trækker mellem arktiske yngleområder og varmere over-

vintringskvarterer og på den måde tilbagelægger adskillige 

tusinde kilometer to gange om året. Fugletræk kommer i 

mange former, og mens viben ofte nøjes med en tur til Hol-

land, flyver havternen intet mindre end 71.000 km om året 

mellem Grønland og Antarktis. Kom med til en spændende 

dag, når vi sætter fuglene i fokus og forsøger at besvare nog-

le af fugletrækkets mange gåder. Undervisningen vil være en 

blanding mellem teori og praksis, når vi om eftermiddagen 

også tager en tur til Egå Engsø og ser nærmere på de fugle, 

som opholder sig der.

PÅ VANDRING

Holdnummer: 1811-360
Tid: 3 mandage fra 30/4, kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118

I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra problemer, 

tæt på os selv, ud i naturen eller til at få en tænkepause. Kom 

ind og hør om menneskets mest naturlige aktivitet. I et mo-

derne liv er vandringen blevet erstattet af andre transport-

former, som ikke rummer de mange positive aspekter, som 

selve vandringen indeholder. Vandring foregår nemlig i en 

tidsudstrækning og i et tempo, hvor man kan se omgivelser-

ne ændre sig. Det er en proces, hvor kroppens muligheder og 

begrænsninger bliver tydelige. Og det er en aktivitet, hvor 

natur og omgivelser giver plads til refleksioner over livets 

store spørgsmål. Uanset om du skal til Himalaya, på hærve-

jen eller blot vandre på stranden, så er den kortere og den 

længere vandretur et forfriskende pust i ethvert menneskes 

liv. Få nye perspektiver på den gode vandreoplevelse. 

GRAVITATIONSBØLGER  
– ’EN BEGIVENHED, DER 
RYSTEDE VERDEN’

Holdnummer: 1811-379
Tid: Onsdag 9/5, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118
Underviser: Ulrik Ingerslev Uggerhøj, professor i fysik og astro-
nomi, Aarhus Universitet

Nobelprisen i fysik 2017 gik til tre ophavsmænd bag de 

første målinger af gravitationsbølger. Men hvad er gravita-

tionsbølger, hvorfor blev Nobelprisen uddelt med de indle-

dende ord ’An event that shook the world’, hvorfor er det en 

markant begivenhed i astrofysikkens historie, og hvad kan vi 

lære gennem observationer af disse bølger? For at svare på 

disse spørgsmål må vi omkring flere fysikrelaterede emner 

som relativitetsteori, bølger og elektromagnetisme, for at vi 

i den sidste time kan både se og høre, hvor eksotisk det uni-

vers, vi lever i, virkelig er.

WEEKENDTUR TIL 
KØBENHAVNS  
OVERSETE MUSEER

Holdnummer: 1812-261
Tid: Lørdag og søndag 19-20/5
Pris: 1680 kr. inkl. entréer, omvisninger og frokoster
Underviser: Hanne Teglhus, mag.art. og tidl. museumsinspek-
tør, Steno Museet

Kom med på rundtur til otte af Københavns oversete mu-

seumsperler. Lørdag træder vi indenfor i fascinerende uni-

verser på bl.a. Medicinsk Museion, på Dansk Jødisk Museum 

og på Thorvaldsens Museum, hvor ikke bare kunsten, men 

også bygningen i sig selv er bemærkelsesværdig. Søndag 

går turen fx forbi Christian IV’s Rosenborg Slot og det fine 

lille kunstmuseum Den Hirschsprungske Samling. Hanne 

Teglhus introducerer til museerne og de mange unikke se-

værdigheder, som man let kan overse. 

Læs mere og tilmeld dig 
på www.fuau.dk
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VIDENSBRUNCH 
MED OLE EGGERS 
BJÆLDE
Holdnummer: 1811-492
Tid: Onsdag 4/4,  kl. 10.00-12.00
Pris: 175 kr., inkl. brunchbuffet, kaffe/te og saft/juice
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2

Fire naturkræfter hersker i Universet. Disse er grun-

den til, at planeterne bevæger sig, stjernerne lyser 

og meget mere. Men ved vi alt, hvad der er at vide 

om Universet? For eksempel hvordan et Univers, 

som blev skabt for 14 milliarder år siden, egentlig 

kan være uendeligt? Og hvis det ikke er, hvad er der 

så på den anden side? Få stillet både nysgerrighe-

den og appetitten, og hør astrofysiker Ole Eggers 

Bjælde fortælle om, hvilke mystiske spørgsmål for-

skerne i astrofysik kæmper for at kunne besvare.

VIDENSBRUNCH MED  
LOTTE PHILIPSEN
Holdnummer: 1811-491
Tid: Onsdag 16/5, kl. 10.00-12.00
Pris: 175 kr., inkl. brunchbuffet, kaffe/te og saft/juice
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2

Samtidskunst kan vække både forundring og forargelse. 

Som eksempel ses Katharina Grosses pink/hvide værk på 

træer og græs ved Tangkrogen i Aarhus i sommeren 2017. 

Men hvorfor er samtidskunstens værker og de spørgsmål, 

beskueren stiller sig selv, vigtige for os selv og verden? Og 

læser du et kunstværk forkert, hvis du går derfra uden at 

forstå det? Få stillet både nysgerrigheden og appetitten, 

og hør kunsthistoriker Lotte Philipsen fortælle om, hvordan 

kunstens vigtighed rummer mere end blot æstetik.
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Mød Norma - en humanoid robot 

VELFÆRDSSTATEN:
NYE LØSNINGER  
PÅ GAMLE PROBLEMER?

MATCHPOINTS SEMINAR  
AARHUS UNIVERSITET
24.–26. MAJ 2018

POINTSMATCH

Velfærdsstaten er en af den vestlige verdens største bedrifter. 
Den sikrer, at de arbejdsløse har en indtægt, og at de syge og 
de ældre bliver plejet. Uden den ville millioner lide som følge af 
fattigdom og sygdom. Men velfærdsstaten står over for store 
udfordringer. Hvordan redder vi velfærden – hvis vi skal det? 
Tilmeld dig selve konferencen eller et af særarrangementerne 
under MatchPoints.

Tilmeld dig MatchPoints og hør diskussionen, når faglige eks- 
perter mødes med ansatte i velfærdsstaten for at undersøge 
udfordringerne under tre dages tværfaglig konference på AU. 

Særarrangementer under MatchPoints Seminar 2018:

• Hvem redder velfærden: Robotterne eller de frivillige?
 Kom til dansk debataften den 24. maj 2018 og hør en lang 
 række politikere, fagfolk og praktikere diskutere fremtidens  
 velfærd. Oplev også Nørrebro Teaters fortolkning af  
 Tænkepausen: Velfærd. 

• Education: The Future of the Welfare State?
 Kom til engelsk debataften i Musikhuset den 25. maj 2018 og  
 hør nobelpristager James Heckman tale om de økonomiske  
 fordele ved at investere i tidlig barndom. Efter Heckman er  
 der paneldebat med bl.a. AU-professor Niels Egelund, MF og 
 tidligere minister Morten Østergaard og direktør i Voluntas  
 Morten Albæk. Aftenen indledes med en reception.  
 Middag kan tilkøbes.

STOR KONFERENCE OM VELFÆRD PÅ AARHUS UNIVERSITET

Læs mere og tilmeld dig MatchPoints Seminar på  
www.matchpoints.au.dk 

ÖZLEM SAGLANMAK MORTEN ALBÆK MORTEN ØSTERGAARD 

RULLE GRABOW IDA AUKEN JAMES HECKMAN 

JACOB BUNDSGAARD

GUY STANDING 
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