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FO-Aarhus inviterer dig med i

KULTURFÆLLESSKABET

14 kulturarrangementer for 400,-
Og der kommer løbende flere på programmet

Tag med os på
Musikhuset, Radar, Aarhus Teater, Atlas, 

ARoS & Svalegangen

EFTERÅR-VINTER 2021

 For pensionister og +65 
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BLIV MEDLEM AF KULTURFÆLLESSKABET 
Der er vist ingen, der er i tvivl om, at frisk luft og motion er vigtigt for et langt 
og godt liv. Men vidste du, at tætte relationer og fællesskaber har endnu større 
indflydelse på vores velvære og forventede levetid? 

Vi skal ud af pandemiens isolation og skabe store, nye livgivende oplevelser i 
fællesskab. Derfor har vi lavet Kulturfællesskabet, hvor vi resten af året sam-
men skal udforske det århusianske kulturliv. Vi skal mødes til perspektiverende 
arrangementer i fællesskab. Vi skal i teatret, til koncert og spise sammen, tale 
sammen og opleve sammen!  

Det kan være alt fra et kort gåtursforedrag om Anne Linnet inden teaterkon-
certen, til fællesspisninger og en øl på en jazzbar. Vi opdaterer løbende pro-
grammet med nye sociale og kulturelle aktiviteter. 

Medlemskab af KULTURFÆLLESSKABET koster 400kr. for resten af 2021 

• Prisen inkluderer en lang række kulturarrangementer, hvor billetterne bliver 
fordelt efter først til mølle-princippet!

• Mulighed for at deltage i fællesspisninger, foredrag, gåture mv. til reduceret 
Kulturfællesskab-pris. Alle arrangementer indledes eller afsluttes med et ele-
ment af folkeoplysning, hvor vi bliver klogere på dagens arrangement

• Tilmeld på www.FO.dk 

Sådan fungerer det: 
- Tilmelding foregår kun digitalt
- Du får en mail når tilmeldingen åbner for et arrangement
- Vi har kun et begrænset antal billetter til hvert arrangement, så hvis du ikke kan alligevel 
skal du melde afbud, så en anden kan få billetten 
- Du kan desværre ikke forvente at komme til alle arrangementer

VELKOMMEN

FO-Aarhus
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Tlf.: 87 46 45 00

Støttet af slots- og kulturstyrelsens 
- pulje 1000 nye fællesskaber. 
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KULTURARRANGEMENTER

29-09-2021
02-10-2021
07-10-2021
10-10-2021
15-10-2021
27-10-2021
31-10-2021
04-11-2021
10-11-2021
18-11-2021
23-11-2021

27-11-2021

03-12-2021
14-12-2021

Teater
Lit+Mus
Teater
Musik
Musik
Kunst
Byvandring
Musik
Teater
Musik
Foredrag

Musik

Musik
Kunst

Jeg er jo lige her
Lyd+Litteratur
Ordet
Hyldest til Benny Andersen
Damir Imamovic m.fl.
Sif Itona Westerberg
Det okkulte Aarhus
Svaneborg Kardyb
Forplantning
Folkeklubben
Brinkmann, Nørretranders, 
Willerslev
Aarhus Jazz Orchestra og 
Peter Vuust
Xmas Cabaret
J.M.W. Turner

Århus Teater
Radar 
Århus Teater
Musikhuset
Radar
ARoS
Byrummet
Atlas
Svalegangen
Musikhuset
Musikhuset

Musikhuset

Svalegangen
ARoS

KULTURFÆLLESSKABETS ARRANGEMENTER

side 4
side 8
side 4
side 5
side 5
side 9
side 10
side 5
side 4
side 6
side 8

side 6

side 6
side 9

For pensionister og 65+
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TEATER

Jeg er jo lige her
29-09-2021 - Aarhus Teater - Teatergaden, 8000 
Aarhus C

Den medrivende teaterkoncert sætter Anne Linnets 
sjælfulde og slidstærke sange om forelskelse, kær-
lighed og begær i et nyt lys; Det er en visuel smuk 
forestilling med nyfortolkninger.

Kulturfællesskabet: Vi mødes kl. 18.00 ved 
Vestergade 58 og tager en kort gåturssnak mod 
teatret om Anne Linnet og dengang Shit og Chanel 
begyndte på  spillestedet “Trinbrættet”.

Ordet
07-10-2021 - Aarhus Teater, Scala - Teatergaden, 
8000 Aarhus C

“Ordet” af digterpræsten Kaj Munk står som hans 
i særklasse bedste og mest intense skuespil. Han 
skrev det i 1925 på bare seks dage i en afsindig 
rus og ønskede, det skulle ramme publikum som et 
chok i sjælen.

Kulturfællesskabet: Vi mødes foran Aarhus 
teater kl. 18.30 til  en introduktion ved Marianne 
Philipsen.

Forplantning
10-11-2021- Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, 
8000 Aarhus C

Denne forestilling er en rejse gennem forplant-
ningslandskab for at se nærmere på menneskeart-
ens reproduktive tilstand. Og det er bestemt ikke 
nogen udramatisk rejse, de begiver sig ud på.

Kulturfællesskabet: Vi mødes på fortovet foran 
indgangen til Svalegangen kl. 18.30, inden vi går 
i cafeen og får en introduktion til stykket af en sk-
uespiller. Der er mulighed for at købe en kop kaffe 
eller et glas vin.Pressefoto: Svalegangen

Foto: Karoline Lieberkind, Aarhus Teater, Ordet

Foto: Rumle Skafte, Aarhus Teater, Jeg er jo lige her
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MUSIK

Hyldest til Benny Andersen
10-10-2021 - Musikhus Aarhus,  Rytmisk Sal, Thom-
as Jensens Allé 2, 8000 Aarhus

Koncerten er en hyldest til den folkekære musiker 
og digter Benny Andersen, der døde i august 2018. 
Hans sange formidles af Rasmus Dissing, bassist Jens 
Jefsen og trommeslager Morten Lund.

Kulturfællesskabet: Vi mødes 
kl. 14.00 i musikhusets Café.

Damir Imamovic m.fl.
15-10-2021 - spillestedet Radar - Skovgaardsgade 3, 
8000 Aarhus

Den bosniske musiker Damir Imamović er i selskab 
med legendariske musikere som avant-garde bass-
isten Greg Cohen og en af Tyrkiets absolut bedste 
klassiske solister Derya Türkan. Repertoiret vil denne 
aften bestå af en tur gennem Damirs omfattende og 
varierende bagkatalog fra det sidste årti.

Kulturfællesskabet: Vi mødes kl. 19.00 på fortovet 
foran Café Depanneur, Skovgaardsgade 13 og får en 
introduktion til verdensmusikken.

Svaneborg Kardyb
04-11-2021 - Spillestedet Atlas, Vester Allé 15, 8000 
Aarhus

Den danske jazzduo Svaneborg Kardyb er ét af dansk 
jazz’ nyeste skud på stammen. 

Kulturfællesskabet: Den danske jazzduo Svaneborg 
Kardyb er ét af dansk jazz’ nyeste skud på stammen.
Vi mødes kl. 20.00 foran Book1, Møllegade 3A, 8000 
Aarhus C, og får en introduktion til jazz-musikken.

Pressefoto: Atlas

Pressebillede: Musikhuset

Pressebillede: Radar
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MUSIK

Aarhus Jazz Orchestra 
og Peter Vuust
27-11-2021 - Musikhuset, Rytmisk Sal, Thomas Jens-
ens Allé 2, 8000 Aarhus

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til musik? Dette 
spørgsmål er udgangspunktet for hjerneforsker, 
komponist og musiker Peter Vuust, når han sammen 
med Aarhus Jazz Orchestra tager publikum med på 
en rejse gennem jazzens univers og ind i hjernens 
dybeste afkroge.

Kulturfællesskabet: Vi mødes ved receptionen i 
Musikhuset, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C, 
kl. 19.00 og får en introduktion til jazzens historie i 
Aarhus.

Xmas Cabaret
03-12-2021 - Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, 
8000 Aarhus C

“Xmas Cabaret” består af skuespiller Mette Rønne 
og Holger Østergaard. De flankeres af komiker 
Niels-Peter Henriksen som, med sin bidende stil, 
har fået Danmark til at grine af sig selv de sidste 
20 år. Dertil kommer knasende overraskelser.

Kulturfællesskabet: Vi mødes foran Svalegan-
gen, Rozenkrantsgade 21, 8000 Aarhus C, kl. 
18.30 og får en introduktion til stykket. Der er 
mulighed for at købe en kop kaffe eller et glas vin.

Folkeklubben
18-11-2021 - Musikhuset Aarhus, Store sal, Thomas 
Jensens Allé 2, 8000 Aarhus

Folkeklubben er et dansk band, der er kendt for at 
servere et brag af en koncert, og publikum elsker 
dem.

Kulturfællesskabet: Vi mødes ved receptionen i 
Musikhuset, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C, 
kl. 19.00 og får et oplæg om kunsten som sam-
fundskritik.

Pressebillede: Musikhuset

Pressebillede: Musikhuset

Pressebillede: Svalegangen
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LITTERATUR + FOREDRAG

Lyd+Litteratur Festival
02-10-2021 - Spillestedet Radar - Skovgaardsgade 
3, 8000 Aarhus

Om lørdagen kommer festivalkendingene Singvogel 
i en ny konstellation med forfatter Hanne Højgaard 
Viemose, de vil bl.a. fremføre ny musik og nye 
tekster om undergang, sammenbrud og planetens 
tilstand i den globale opvarmnings tid. Derudover 
kommer Katrine Stochholm og Nabla.

Kulturfællesskabet. Vi mødes kl. 19.00 i Spise-
lauget på Godsbanen og hører et kort oplæg om 
Godsbanens historie. Der er mulighed for at købe 
en kop kaffe eller et glas vin.  

Brinkmann, Nørretranders & 
Willerslev
23-11-2021 - Musikhuset Aarhus, Store sal, Thom-
as Jensens Allé 2, 8000 Aarhus

Et stærkt trekløver i inspirerende samtale og dis-
kussion - på aftenen bundet sammen af Frederik 
Lindhardt. De tre herrer udgav sidste år midt i 
coronakrisen bogen “Samtalekur”, der bl.a. han-
dler om samtalens nødvendighed for individer og 
samfund. 

Kulturfællesskabet: Vi mødes foran indgangen 
til Café Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 
Aarhus C kl. 18.00 til fællesspisning og går dereft-
er sammen til Musikhuset.

Pressebillede: Radar

Pressebillede: Musikhuset
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KUNST OG MUSEUM

Sif Itona Westerberg
27-10-2021 - ARoS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus 

Ny udstilling på ARoS præsenterer mytologiske 
skulpturer, der handler om, hvordan den men-
neskelige påvirkning af naturen er accelereret, og 
hvordan klimakatastrofen lurer i horisonten.

Sif Itona Westerberg (født 1985) er uddannet 
billedhugger fra Det Kongelige Danske Kunstakade-
mi i 2014. Nu præsenterer ARoS den hidtil største 
udstilling af den unge samtidskunstner. Hendes 
værker trækker ofte på referencer fra antikkens 
udhuggede billedfriser eller middelalderens farver-
ige ikonografi, hvor hun henter en stor del af sin 
inspiration fra.

Kulturfællesskabet: Vi mødes ved billetsalget på 
ARoS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus C, kl. 15.00. Efter 
rundvisningen går vi i caféen, hvor der er mulighed 
for at købe en kop kaffe eller et glas vin.

J.M.W. Turner - Sun is God
14-12-2021 - ARoS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus 

Med over 100 værker af den britiske maler J.M.W 
Turner tager ARoS i samarbejde med Tate i Lon-
don publikum med på en enestående tour de force 
gennem romantiske landskaber og atmosfæriske 
fænomener, der opfordrer til at se langsomt.

Gennem en række tematikker betoner værkerne 
i udstillingen de forskellige aspekter af Turners 
kunst fra hans tidlige værkproduktion i 1790’erne 
frem mod hans senere mere atmosfæriske værker 
fra midten til slutningen af 1840’erne. Han er mest 
kendt for sine landskabsmalerier, som ofte er ken-
detegnet ved nogle smukke lysvirkninger og ef-
fekter. Solen var Turners mest skildrede og elskede 
motiv, men også månen, stormvejret, regnbuen, 
tågen og andre naturfænomener prægede Turners 
motivkreds.

Kulturfællesskabet: Vi mødes ved receptionen på 
ARoS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus C, kl. 15.00. Efter 
rundvisningen går vi i caféen, hvor der er mulighed 
for at købe en kop kaffe eller et glas vin.

J.M.W Turner - The Golden Bough (exhibited 1834)
Presented by Robert Vernon 1847. Foto: Tate

Sif Itona Westerberg, The House of Dionysus, 2020,
Gether Contemporary, Foto: David Stjernholm
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BYVANDRING

Det Okkulte Aarhus
31-10-2021 - FO-Aarhus, Frederiksgade 78C, 8000 
Aarhus.

Kulturfællesskabet: I anledningen af Allehelgen-
saften d. 31. oktober byder vi på en byvandring 
med fortællinger om det gådefulde Aarhus, hvor 
hvileløse sjæle har hjemsøgt steder som Rykind, 
Thorups Kælder, Aarhus Teater, Trods Katholm og 
flere andre steder. Vi mødes i porten til FO-byen, 
Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C, kl. 16.00 og 
er færdige kl. 18.00.


