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FOREDRAG

DRØMMEN OM MARS

Er der liv i  rummet? Og kan vi leve i
rummet? Mars synes at gemme svaret på
begge dele, hvis man spørger forskere og
rumfartpionerer. Hør hvorfor Mars er
den ultimative destination for forskere
og futurister, og hvad der står i  vejen for
at sende mennesker til  Den Røde Planet,
og hvordan folk har tænkt sig at løse
udfordringerne.

Thomas Schumann har siden 2020 været
vært på "Den Nye Rumalder" På Radio4,
og han dækker rumfart for DR,
Weekendavisen, og Ingeniøren.

Dato & Tid: 06-10-22
kl. 19.00-21.00
Pris: 85 kr
Holdnr: 22-4000
Sted: Folkehuset Trøjborg
Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C

PURE DANSK
DANSKE BÆLGFRUGTER 

Mød Astrid og Malene Søgaard, der står
bag PURE DANSK, og som vil sætte fokus
på danske bælgfrugter; l inser, ærter og
bønner. Vi har spist dem tidligere, som
en naturlig del af vores kost - og
samtidig passer de rigtig godt at dyrke i
vores klima. Få indblik i  bælgfrugternes
vej fra jord til  bord, og deres perspektiv
på bæredygtighed samt hvordan vi
sammen kan få flere lokale bælgfrugter
ind i en grønnere kost. 

Dato & Tid: 27-10-22, 
Torsdag kl. 19.30-21.30 
Pris: 85 kr
Holdnr:  22-4014
Sted: Folkehuset Hjortshøj
Hjortshøj Stationsvej 40, 8530 Hjortshøj
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Povl Dissing, som døde i juli  2022, var
en ener i dansk musikhistorie. Jens
Folmer Jepsen, forfatter til  den
kommende biografi om Povl Dissing, vil  i
dette foredrag indvie os i Dissings
musikalske univers og historie. En
historie der er fyldt til  randen med
poesi og eventyr.

Jens Folmer Jepsens biografi, Dissing –
fra ende til  anden, udkommer 23.
oktober og er blevet til  i  samarbejde
med Povl Dissing og hans familie.

Dato & Tid: 01-12-22 kl. 15.00-17.00
Pris: 100 kr
Holdnr: 22-1861
Sted: DOKK1 - Store sal
Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C

POVL DISSING
 - FRA ENDE TIL ANDEN

Kom med til  et hæsblæsende foredrag,
hvor biolog og chefkratlusker Morten
DD Hansen vil tage os med fra
universets opståen, over Jordens og
livets opståen og udvikling til  i  dag, hvor
mennesket som en ekstremt succesfuld
art fylder mere og mere. Hvad skal der
til  for, at vi også i fremtiden kan opleve
en planet, der myldrer med liv? 

Dato & Tid: 10-11-22 kl. 19.00-21.00
Pris: 150 kr
Holdnr: 22-1860
Sted: DOKK1 - Store sal
Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C

MORTEN DD: BIODIVERSITET 
- FRA BIG BANG TIL I DAG
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RÅDHUSKONCERT
MED KATRINE MUFF, BOBO MORENO

Igen i år glæder vi os meget til  at byde
velkomne til  god musik med Aarhus Jazz
Orchestra i rådhushallens helt specielle
atmosfære.  Sammen med Aarhus
Festuge og Sundhed og Omsorg er vi
stolte af at kunne præsentere årets to
velkendte artister, Katrine Muff og Bobo
Moreno.

Dato: Søndag  28.08.2022

Koncert: kl. 11.00-12.00
Holdnr: 22-1666

Koncert: kl. 13.00-14.00
Holdnr: 22-1667

Pris: 75 kr inkl. kaffe og kage 30 min. før 
Sted: Aarhus Rådhus, 
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

LYS I MØRKET
KONCERT M.SUSAN ØRUM

Måske faldt storytelleren Susan Ørum i
en bøtte blå maling som lil le, for hendes
fortælleunivers er som en rå blues, der
ender godt. Ørums sørgmuntre, barske
og fanden i voldske fortællinger har i  de
senere år fået et nyt publikum til  at
opdage fortællekunsten. Med humor og
selvironisk distance jonglerer Susan
Ørum rundt med fortællingerne om sit
eget turbulente liv og deler rundhåndet
ud af noget så gammeldags som
livserfaring. 

Dato & Tid: 30.09.2022 
Fredag kl. 20:00-22:30
Pris: 85 kr
Holdnr: 22-4008
Sted: Maritzasalen, Frederiksgade 78C,
8000 Aarhus C

https://www.facebook.com/aarhusjazzorchestra/?__cft__[0]=AZUufwDmZrYOIrWFaCN7TqhApfGatDQyXq4JedTwD9h7MdnjF2vj_pRHzsnlrMowgQqW2GAmrbOVjQ9uFzkIpb8wjZm92kRTcFIMMEf4mL7VmvJm-sycF6zlAr6ftlD2h17hko6anwRNVdeRVQUZ5zRcA7Kstgl1itwXg95snz5JssaFPN8vpeYtD0p5i4Q9HSJDGbaPt414oDvlewk8-U8tBqD4aeReiNdex_aL6UCjIB4FEQuA-Vy17pY8uXkXaNE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/aarhusfestuge/?__cft__[0]=AZUufwDmZrYOIrWFaCN7TqhApfGatDQyXq4JedTwD9h7MdnjF2vj_pRHzsnlrMowgQqW2GAmrbOVjQ9uFzkIpb8wjZm92kRTcFIMMEf4mL7VmvJm-sycF6zlAr6ftlD2h17hko6anwRNVdeRVQUZ5zRcA7Kstgl1itwXg95snz5JssaFPN8vpeYtD0p5i4Q9HSJDGbaPt414oDvlewk8-U8tBqD4aeReiNdex_aL6UCjIB4FEQuA-Vy17pY8uXkXaNE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064600557107&__cft__[0]=AZUufwDmZrYOIrWFaCN7TqhApfGatDQyXq4JedTwD9h7MdnjF2vj_pRHzsnlrMowgQqW2GAmrbOVjQ9uFzkIpb8wjZm92kRTcFIMMEf4mL7VmvJm-sycF6zlAr6ftlD2h17hko6anwRNVdeRVQUZ5zRcA7Kstgl1itwXg95snz5JssaFPN8vpeYtD0p5i4Q9HSJDGbaPt414oDvlewk8-U8tBqD4aeReiNdex_aL6UCjIB4FEQuA-Vy17pY8uXkXaNE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/bobomorenomusic/?__cft__[0]=AZUufwDmZrYOIrWFaCN7TqhApfGatDQyXq4JedTwD9h7MdnjF2vj_pRHzsnlrMowgQqW2GAmrbOVjQ9uFzkIpb8wjZm92kRTcFIMMEf4mL7VmvJm-sycF6zlAr6ftlD2h17hko6anwRNVdeRVQUZ5zRcA7Kstgl1itwXg95snz5JssaFPN8vpeYtD0p5i4Q9HSJDGbaPt414oDvlewk8-U8tBqD4aeReiNdex_aL6UCjIB4FEQuA-Vy17pY8uXkXaNE&__tn__=kK-R
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NATURLIGVIS
- VERDEN OMKRING OS 

Over 4 onsdage vil geolog Inga Kofoed
informere, underholder og oplyse med
naturvidenskabelige foredrag om de
omgivelser, du lever i.  

07/09: Floder 
21/09: Salt, sild og sørøvere 
05/10: Bjergtaget 
12/10: Olie, diamanter og CO2 

Dato & Tid: 07-09/12-10-22
4 onsdage kl. 16.00-18.30
Pris: 380 kr
Holdnr: 22-4004
Sted: Folkehuset Trøjborg
Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C

BYENS LYDSPOR - BYVANDRING
TIL LEGENDARISKE MUSIKSTEDER

Kom med på en tur rundt i Aarhus og
oplev byens mange historiske
musikspots og hør de musikkyndige
Aarhusguider fortælle om stedernes
betydning. Aarhus har altid været en
musikby, som har dannet ramme om
nogle af Danmarks største musikere og
givet scene til  et væld af internationale
koryfæer.

Dato & Tid: 25-08-2022 
1 torsdag, kl. 16:00-17:30 
Pris: Gratis, men kræver tilmelding
Holdnr: 22-958
Sted: Skt. Knuds Torv 2, 8000 Aarhus C
Foran NETTO
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FRA ATEIST TIL KATOLIK 
- EN TROSREJSE 

Fra et ungdomsliv som ateist til  et
voksenliv som troende kristen - først
som medlem af folkekirken, siden som
katolik. 

Malene Fenger-Grøndahl fortæller i
dette foredrag om sin trosrejse. Om
hvordan Gud har virket ind på hendes
liv, og hvilke overvejelser har hun gjort
sig undervejs. 

Dato & Tid: 27-09-22, 
Tirsdag kl. 19.00-21.00
Pris: 110 kr
Holdnr:  22-1114
Sted: Maritza-salen, Frederiksgade 78C,
8000 Aarhus C 

UDSYN OG INDSIGT – EUROPA 

Geolog Inga Kofoed fortæller,
underholder og oplyser om de
omgivelser, du lever i.  

Fra frosne floder langt mod nord til
2860 kilometer kulturrejse på Donau,
hvor det gamle og nye Europa mødes.
Fra evindelig uro og utilfredshed på
Balkan til  de foretagsomme og fredelige
hollændere, som satte sit præg på
Europas udvikling og politik op gennem
middelalderen.

Dato & Tid: 20-09/11-10-22, 
3 tirsdage kl. 19.00-22.00 
Pris: 285 kr
Holdnr:  22-4005
Sted: Folkehuset Marselis
Marselis Boulevard 94, 8000 Aarhus C
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LOKALHISTORISK CAFÉ: AARHUS
BYMARKERS HEMMELIGHEDER 

Omkring 1395 satte dronning Margrethe
d. 1 skelgrænser omkring Aarhus og
stadfæstede omfanget af borgernes
marker Skovvangen, Møllevangen og
Oldjorden samt den søndre del af Riis
Skov. I  1542 gav kong Chr. III  borgerne
Vorregårdsvangen og resten af Riis
Skov. I  dag kan men stadigvæk gå rundt
om Aarhus jorde langs skelgrænserne. 

Dato & Tid: 24-08-2022
Onsdag kl. 14.00-16.00
Pris: 35 kr
Holdnr: 22-1980
Sted: Folkehuset Toftegården
Sandkåsvej 39, 8210 Aarhus V

REJSEN GENNEM SOLSYSTEMET

Hvad ved vi om vores naboer i rummet?
For de antikke grækere var planeterne
stjerner, der vandrede ude af takt med
de nattehimlens øvrige stjerner. I  dag
ved vi, at solsystemets planeter er vidt
forskellige kloder med lige så forskellige
karaktertræk som guderne i græsk
mytologi. Hør om måden, vi har lært
planeterne at kende på, og hvilke
mysterier, der stadig mangler at blive
udforsket, og hvad det betyder for vores
egen historie.

Dato & Tid: 13-10-22
kl. 19.00-21.00
Pris: 85 kr
Holdnr: 22-4002
Sted: Folkehuset Lystrup
Lystrup Centervej 78, 8520 Lystrup
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LOKALHISTORISK CAFÉ: 
BYENS DAGLIGLIV OG FESTER I
AARHUS 1950-1970’ERNE 

Arkivar Janne Marie Barslev, Aarhus
Stadsarkiv ”Byens dagligliv og fester –
Aarhus 1950-1970’erne” på Folkehuset
Fuglebakken. Efter foredraget er der
samtalecafé med kaffe og film, samt
snak om det, man har set og hørt.

Arrangeret i  samarbejde mellem
Lokalhistorisk Café, Den Gamle By og
Aarhus Stadsarkiv, FO-Aarhus og
Magistraten for Sundhed og Omsorg.

Dato & Tid: 16-08-22 
Tirsdag kl. 13:00-15:00
Pris: 35kr
Holdnr:  22-1997
Sted: Folkehuset Fuglebakken
Morten Eskesens Vej 2, 8210 Aarhus V

KLINGENDE JAZZPORTRÆTTER

Over to torsdage præsenterer Jens
Rasmussen to af jazzens helt store
ikoner: Bassisten, komponisten og
orkesterlederen Charles Mingus samt
den uovertrufne og meget alsidige
pianist og komponist Keith Jarrett.
Mingus og Jarretts særlige og stærkt
fascinerende musik er jazzens generelle
udvikling over en længere periode en
rød tråd gennem forløbet. 

Dato & Tid: 29-09/06-10-22,
2 torsdage kl. 19.00-21.00
Pris: 190 kr
Holdnr:  22-4011
Sted: Folkehuset Marselis
Marselis Boulevard 94, 8000 Aarhus C
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KALDET TIL KÆRLIGHED
 - KATOLSK KLOSTER- OG
ORDENSLIV I DAG 

KLIMALITTERATUR

Klimalitteratur, som tager menneskets
forhold til  naturen op til  ny overvejelse
og kan påvirke vores samtale om netop
klima, natur og menneske. I l itteraturen
og fiktionens verden kan vi forestil le os
mulige verdener og konsekvenser. 
Vi skal læse digte og værk af Inger
Christensen, Yoko Tawad, Siri Ranva
Hjelm Jacobsen og og Dennis Gade
Kofod.

Dato & Tid: 03-10/31-10-22
4 torsdage kl. 19.00-22.00
Pris: 380 kr
Holdnr:  22-4016
Sted: Folkehuset Lystrup
Lystrup Centervej 78, 8520 Lystrup

Hvordan kan danske kvinder og mænd
vælge ægteskab, familieliv og karriere
fra for at vie deres liv til  Gud og love at
leve resten af deres liv i  kyskhed,
fattigdom og lydighed? Og hvordan får
man egentlig fællesskabet i et kloster til
at fungere? Journalist Malene Fenger-
Grøndahl har besøgt 16 danske katolske
ordensfolk – for at høre deres kalds- og
kærlighedshistorier.

Dato & Tid: 11-10-22, 
Tirsdag kl. 19.00-21.00
Pris: 120 kr
Holdnr: 22-1115
Sted: Frederiksgade 78, 8000 Aarhus C
lokale Stiften Lounge 
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UDSYN & INDSIGT - OVERSØISK

Der er natur for alle pengene, når geolog
Inga Kofoed drager på langfart over sø
og land. Udlængsel og udforskning
bragte mennesker til  øgruppen Hawaii
midt ude i Stil lehavet på samme tid, som
vikingerne hærgede i Nordeuropa. En
god portion eventyrlyst og vovemod
lokkede vores forfædre til  USA - og i dag
driver det os til  at løbe marathon blandt
vilde dyr på savannen.

Dato & Tid: 01-11/25-11-22, 
4 tirsdage kl. 19.00-22.00
Pris: 380 kr
Holdnr: 22-4006
Sted: Folkehuset Skødstrup
Grenåvej 701, 8541 Skødstrup

JAGTEN PÅ LIV I UNIVERSET

Er vi alene i universet? For rumforskerne
så det i  lang tid ud som om, at Jorden
var en unik oase. Det har ændret sig, og
nu forestil ler forskere sig, at der sagtens
kan gemme sig l iv. Bliv klogere på de
kloder, som forskerne tror kan rumme
liv, og find ud af, hvad der egentlig skal
til  for at skabe en klode, hvor livet kan
opstå. 
Thomas Schumann har siden 2020 været
vært på "Den Nye Rumalder". Siden 2016
har han dækket rumfart for DR,
Weekendavisen og Ingeniøren.

Dato & Tid: 20-10-22
kl. 19.00-21.00
Pris: 85 kr
Holdnr: 22-4001
Sted: Folkehuset Skæring
Sommersmindevej 2, 8250 Egå
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NATURLIGVIS DANMARK

Over 4 mandage vil geolog Inga Kofoed
informere, underholder og oplyse med
naturvidenskabelige foredrag om de
omgivelser, du lever i.  

03/10: Vandet i dig – og omkring dig 
10/10: Jylland mellem tvende have 
31/10: Kystsikring – hvem skal betale? 
14/11: Ler og keramik 

Dato & Tid: 03-10/14-11-22, 
4 mandage kl. 19.00-22.00
Pris: 380 kr
Holdnr: 22-4003
Sted: Folkehuset Skæring
Sommersmindevej 2, 8250 Egå

DANSKERNE FINDES I MANGE
MODELLER - OM UNGE MED
FLERKULTUREL BAGGRUND

Kan man både være dansk og chilensk?
Dansk og vietnamesisk? Dansk og
somalisk? Ja, mener de 15 unge
’bindestregsdanskere’, som er
portrætteret i  bogen ”Danskerne findes
i mange modeller”. I  dette foredrag
fortæller forfatter Malene Fenger-
Grøndahl, om de unges historier. 

Dato & Tid: 25-10-22, 
Tirsdag kl. 19.00-21.00
Pris: 120 kr
Holdnr: 22-1116
Sted: Stiften Lounge, Frederiksgade 78B,
8000 Aarhus C 
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INTRODUKTION TIL FN'S
VERDENSMÅL OG TIL INNER
DEVELOPMENT GOALS

Dato & Tid: 15-09-2022 , 
1 torsdag, kl. 15.00-17.00
Pris: Gratis, men tilmelding nødvendig
Holdnr: 22-1963
Sted: Frederiksgade 78, 8000 Aarhus C 
lokale Stiften Lounge,

FN´s 17 verdensmål er efterhånden
kendte af de fleste. Rigtig mange
virksomheder og organisationer har taget
dem til  sig og arbejder med dem på
forskellige niveauer. Alligevel er der, her
næsten halvvejs gennem den periode,
som er sat af til  at nå målene (i 2030) på
mange punkter langt igen. Det gælder
bl.a. i  forhold til  klima og biodiversitet
men også mange andre af målene, hvor
det går for langsomt eller i  den forkerte
retning. FN´s Klimapanel (IPCC) har f.eks.
i sin rapport fra foråret 2022 sagt, at vi
har 3 år til  at knække klimakurven. Derfor
er det vigtigt at både virksomheder og
private tager et større ansvar for at
bidrage til  at indfri FN´s verdensmål.

Inner Development Goals - de indre
verdensmål. Vores systemer og tilgange
ser på mange måder ikke ud til  at være
tilstrækkelige i forhold til  at løse de
problemer vi står overfor. Som vi jo vel at
mærke selv har skabt. Derfor – hvis vi
skal indfri FN´s 17 verdensmål og
gennemføre en global bæredygtig
omstill ing, så kan det ikke ske uden at
der samtidig sker en indre menneskelig
udvikling.

Arrangeret i samarbejde med 
Sociale Entreprenører i Danmark  

Program for dagen 

15.00

Velkomst v. 

Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark

15.05

FN´s verdensmål – kort gennemgang med fokus på

hvorfor og hvordan socialøkonomiske virksomheder

kan bidrage yderligere til indfrielsen af dem.

15.35

Case – en socialøkonomisk virksomheds arbejde

med verdensmålene

Per Bach

15.50

Inner Development Goals – kort gennemgang af

baggrund for og indholdet i Inner Development

Goals

Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark

16.10

Hvordan kan man konkret som socialøkonomisk

virksomhed arbejde med IDG i hverdagen.

16.25

Spørgsmål og debat omkring socialøkonomiske og

socialt ansvarlige virksomheders arbejde med

verdensmål og Inner Development Goals.

16.55

Afslutning

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
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KVINDELIGE FORFATTERE

Kvindelige forfattere er ofte blevet
tilsidesat i  l itteraturhistorien, men det
råder vi bod på nu. Vi skal læser uddrag
og sammen dykker vi ned i temaer,
forfatterskaberne og hvilke tanker de
sætter i  gang i os. 

* Sylvia Plath: Glasklokken
* Ida Jessen: Kaptajnen og Ann Barbara
* Alice Munro: Livet
* Josefine Klougart: Alt dette kunne du få

Dato & Tid: 10-11/01-12-22, 
4 torsdage kl. 19.00-22.00
Pris: 380 kr
Holdnr: 22-4017
Sted: Folkehuset Skæring
Sommersmindevej 2, 8250 Egå

MILES DAVIS I JAZZENS HISTORIE

Over fire torsdage følger Jens
Rasmussen Miles Davis´ musikalske
udvikling fra beboppen i 1940’erne over
hardbop og cool jazz og videre op
gennem hans mange nyskabelser især i
1960’erne og 1970’erne. Hermed bliver
kurset ikke alene en præsentation af en
utrolig fascinerende mands utrolig
fascinerende musik, men også en rejse
op gennem essensen af jazzens historie. 

Dato & Tid: 27-10/17-11-22 
4 torsdag kl. 19.00-21.00
Pris: 85 kr
Holdnr: 22-4012
Sted: Folkehuset Dalgas
Dalgas Avenue 54, 8000 Aarhus C
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BADASS BRODERI 
M. BRODERISTEN - TRINE RUNGE
JESSEN

Trine Runge Jessen underholder om den
skøre vej hun har taget for i  dag at være
blevet kendt som Broderisten og hende
med de broderede bandeord.
Det er ikke kun snak – der skal sgu også
broderes lidt! Trine gennemgår de mest
elementære trin, der skal ti l  for at lave
et korssting. 

Dato & Tid: 28-11-22, 
mandag kl. 19.00-22.00
Pris: 85 kr
Holdnr: 22-4015
Sted: Folkehuset Dalgas
Dalgas Avenue 548000 Aarhus

DENGANG LYDEN AF AARHUS 
KOM FRA ROCKTROMMER!

Rockhistorien i Aarhus har været
skrevet siden engang i 50’erne med
rock-dans og anderumper. Nogle gange
har den lokale rockhistorie også skrevet
sig ind i den nationale - endog med
meget store bogstaver. Tv2, Gnags,
Helmig, Anne Linnet, Lis Sørensen, På
Slaget 12 - op gennem 80`erne og frem
til nu har listen været endog meget
lang. Jens Folmer Jepsen, der selv har
bidraget til  historien, fortæller om det
meste men særligt det sidste.

Dato & Tid: 10-11-22, 
Torsdag kl. 19.00-21.00
Pris: 85 kr
Holdnr: 22-4007
Sted: Folkehuset Rosenvang
Rosenvangs Allé 76, 8260 Viby J
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OM PORTRÆTTER 

Hvad kan et portræt fortælle os? 
På dette kursus vil  vi zappe rundt i
historien og se, hvordan kunstnere og
fotografer bruger maleri, skulptur og
fotografi ti l  at fortælle bestemte
historier om sig selv, hinanden og de
mennesketyper, som de gengiver.

24/10: Selvportrætter
31/10: Køn i portrætter
07/11: Kunstnerbørn
14/11: Magthavere

Dato & Tid: 24-10/14-11-22, 
4 mandage kl. 19.00-22.00
Pris: 380 kr
Holdnr: 22-4013
Sted: Folkehuset Trøjborg 
Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C

Boxer 
Nicolai Howalt

Dobbeltportræt
Marie og P.S. Krøyer

Helle Thorning-Schmidt
Ditte Ejlerskov

J.S. BACH 
OG HANS JULEORATORIUM

Johann Sebastian Bachs Juleoratorium
er blandt den klassiske musik mest
elskede værker, og for mange er det
uløseligt knyttet til  julen. I  begyndelsen
af adventstiden fordyber vi os i  den
gribende musik, i  det tekstlige univers
med det glade julebudskab samt i
foreningen af de to. Dermed kommer
kurset også til  at handle om det
teologiske indhold i Bachs smukke og
stemningsfulde værk. 

Dato & Tid: 13-12-2022 
Tirsdag kl. 19:00-22:00 
Pris: 85 kr
Holdnr: 22-4010
Sted: Folkehuset Skødstrup
Grenåvej 701, 8541 Skødstrup
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MAD & DRIKKE

FAR & BARN I KØKKENET 

På dette madkursus får fædre og deres
børn kvalitetstid med hinanden, hvor I
bliver inspireret til  nye børnevenlige og
nemme hverdagsretter. Kurset foregår i
hyggelige og uformelle rammer

Dato & Tid: Se arrangementer
Pris: 300 kr

Mandag 12-09-22 
Holdnr: 22-4023 kl. 16.30-20.30
Sted: Folkehuset Risskov
Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov

Mandag 10-10-22
Holdnr: 22-4018 kl. 16.30-20.30
Sted: Folkehuset Møllestien
Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Mandag 07-11-22 
Holdnr: 22-4024 kl. 16.30-20.30
Sted: Folkehuset Møllestien
Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

MAD TIL ÉN 
- LÆKRE & BILLIGE RETTER

Er du kørt træt i de samme retter? Bare
fordi du er alene, behøver du jo ikke
spise kedelige måltider. På kurset får du
inspiration til  lækker og sund mad med
nemme opskrifter, som er velegnede til
en person. 

Dato & Tid: Se arrangementer
Pris: 100 kr

Lørdag 17-09-22 
Holdnr: 22-4026 kl. 10.00-14.00
Sted:  Folkehuset Risskov
Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov

Lørdag 19-11-22
Holdnr: 22-4020 kl. 10.00-14.00
Sted: Folkehuset Møllestien
Grønnegade 10, 8000 Aarhus 



MAD & DRIKKE

SUPPER & BRØD

Er du  vild med en varm suppe på en
kold efterårs- eller vinterdag? Og kan du
godt lide at bage dit eget brød? Så er
kurset ”Suppe & Brød” lige noget for
dig! Her skal vi nemlig lave forskellige
supper med hjemmelavede brød og
eksperimentere med udvalgte råvarer
bl.a. grøntsager og bælgfrugter.

SUNDE MADPAKKER 

Vi spiser op mod halvdelen af vores
mad, mens vi er væk hjemmefra, og ofte
er dette som madpakker. I  får gode tips
og inspiration fra Fødevarestyrelsen i
hvordan du kan smøre en sund, varieret
og klimavenlig madpakke.

Dato & Tid: Se arrangementer
Pris: 300 kr

Mandag 17-10-22 
Holdnr: 22-4025 kl. 10.00-14.00
Sted:  Folkehuset Risskov
Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov

Tirsdag 18-10-22
Holdnr: 22-4019 kl. 10.00-14.00
Sted: Folkehuset Møllestien
Grønnegade 10, 8000 Aarhus 

Dato & Tid: 22-09-22
torsdage kl. 16.00-20.30
Pris: 300 kr
Holdnr: 22-4027
Sted: Folkehuset Risskov
Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov

https://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/vis/publication/gimadpakken-en-haand-godt-for-sundhed-og-klima/


MAD & DRIKKE

BRØDBAGNING FOR BEGYNDERE

Intet slår duften af nybagt brød! På
dette kursus skal vi stifte bekendtskab
med de grundlæggende teknikker bag
brødbagning. Vi skal eksperimentere
både med gærdej og surdej samt groft
og lyst brød. Vi smager selvfølgelig på
brødet. Du får inspiration og viden
under kurset og en surdej, som du kan
eksperimentere videre med derhjemme.

BRUG HELE RÅVAREN

Er det svært at få brugt hele råvaren?
Og hvad kan skroget fra en kylling
bruges til? På kurset ”Lær at bruge hele
råvaren" kommer du til,  at arbejde med
hvordan en råvare kan indgå i flere
forskellige retter, samt hvordan man får
en fødevare til  at række til  flere
måltider. Vi skal snakke om madspild,
og inspireres af hinandens tips og tricks
herom

Dato & Tid: 08-10-22
Lørdag kl. 11.00-15.00
Pris: 300 kr
Holdnr: 22-4031
Sted: Folkehuset Møllestien
Grønnegade 10, 8000 Aarhus 

Dato & Tid: 11-09-22
Søndag kl. 11.00-16.00
Pris: 350kr
Holdnr: 22-4030
Sted: Folkehuset Risskov
Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov



MAD & DRIKKE

SMÅKAGEBAGNING 
FOR HELE FAMILIEN 

Tag dit barnebarn eller barn med under
armen og deltag i dette hyggelige
éndags-kursus. Her skal vi i  fællesskab
arbejde med forskellige teknikker
vedrørende bagningen og undersøge,
hvad forskellige hævemidler gør for
resultatet. Vi smager selvfølgelig på
småkagerne sammen, og der vil  også
være mulighed for at tage nogle af dem
med hjem som smagsprøver til  resten af
familien.

AFTENSMADSINSPIRATION

Er du kørt træt i de samme retter
derhjemme? Har du brug for inspiration
til  nye, sunde og tilmed lækre
aftensmadsretter? Har du lyst til  3
aftener i hyggeligt selskab? Så er kurset
”Aftensmadsinspiration” lige noget for
dig. Vi skal eksperimentere med
forskellige råvarer bl.a. grøntsager,
bælgfrugter, fisk og fuldkorn. Der vil
desuden være fokus på at bruge
fødevarer, der har nøglehulsmærket og
fuldkornslogoet.

Dato & Tid: 08-11/23-11-22
3 tirsdage kl. 16.30-20.30
Pris: 650 kr
Holdnr: 22-4028
Sted: Folkehuset Møllestien
Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Dato & Tid: 20-11-22
søndag kl. 12.00-16.00
Pris: 300 kr
Holdnr: 22-4021
Sted: Folkehuset Møllestien
Grønnegade 10, 8000 Aarhus C



MAD & DRIKKE

JULEFROKOST

”Det sørme, det’ sandt, december!”. Så
blev det endelig den tid på året, hvor
der skal skrues op for julehyggen og
julemaden. På kurset vil  der være fokus
på at lave mad til  julefrokosten helt fra
bunden, og du vil  blive præsenteret for
opskrifter, hvor der skal bruges et
udvalg af forskellige råvarer. Vi skal lave
mad med bl.a. kød, fisk og grøntsager.

MAD MED BÆLGFRUGTER

Har du svært ved at gennemskue,
hvordan du kan bruge flere bælgfrugter
i din dagligdag? Eller har du måske et
ønske om at lære mere om bælgfrugter
og eksperimentere med dem i
fællesskab med andre? 
På kurset har vi fokus på mad med
bælgfrugter herunder kikærter, bønner
og linser, og du vil  blive præsenteret for
opskrifter, hvor bælgfrugterne bruges
på forskellige måder. 

Dato & Tid: 30-11-22
onsdag kl. 16.30-20.30
Pris: 300 kr
Holdnr: 22-4022
Sted: Folkehuset Møllestien
Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Dato & Tid: 10-12-22
lørdag kl. 10.00-14.00
Pris: 300 kr
Holdnr: 22-4029
Sted: Folkehuset Risskov
Hørgårdsvej 17, 8240 Risskov
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SPROG

KINESISK SPROG OG KULTUR

At lære kinesisk er spændende og
berigende! Og ikke så svært - et sprog
uden bøjninger overhovedet!
Deltagerne vil  lære at præsentere sig
selv, føre mindre samtaler, og at kunne
begå sig f.eks. som turist i  Kina.
Undervisningen vil være varieret, med
fokus på mundtlig kommunikation. Man
vil også få indblik i  skriftsproget, og
skrive det bl.a. med pensel (kalligrafi).

Dato & Tid: 12-09-2022/05-12-2022, 
12 mandage, kl. 17.00-18.50 
Pris: 1080 kr
Holdnr: 22-1833
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C
lokale VA8-201

ITALIENSK FOR BEGYNDERE

Kurset henvender sig til  dig, der aldrig
har haft italiensk før. Vi starter fra
bunden, og vi vil  forsøge at starte
samtalen på italiensk så hurtigt som
muligt. Vi vil  arbejde med
grammatikken, med korte tekster og
nemme øvelser, der hjælper dig med
udtale og samtale. Vi vil  også spille spil,
der vil  hjælpe os med at have det sjovt
under læringsprocessen.

Dato & Tid:13-09-2022/06-12-2022, 
12 tirsdage, kl. 17.00-18.50 
Pris: 1080 kr
Holdnr: 22-1119
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C
lokale VA8-201



SPROG

ITALIENSK FOR LET ØVEDE

Kurset henvender sig til  dig der allerede
har haft italiensk i 2 år. Vi arbejder
videre med sproget og taler som meget
som muligt på italiensk. Vi vil  arbejde
med tekster på italiensk, lydfiler og
videoer der vil  hjælpe dig at blive bedre
og bedre til  at forstå hvad italienerne
siger. Vi vil  også arbejde med
grammatikken, men der vil  også være
plads til  spil,  der vil  hjælpe os med at
have det sjovt under læringsprocessen.

Dato & Tid: 14-09-2022/07-12-2022,
12 onsdage, kl. 19.00-20.50 
Pris: 1080 kr
Holdnr: 22-1120
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C
lokale VA8-201

ITALIENSK FOR ØVEDE

Har du haft italiensk i mindst 5 år? Du
kan allerede tale lidt italiensk og læse
letøvede bøger, men vil du gerne
genopfriske dit italienske og have
mulighed for at tale sproget med andre.
Vi gør vores bedste øve os i,  at kunne
udtrykke os spontant på italiensk. Vi
arbejder også med grammatikken, men
der vil  være også plads, at have det sjovt
under læringsprocessen,

Dato & Tid:14-09-2022/07-12-2022, 
12 onsdage, kl. 17.00-18.50
Pris: 1080 kr
Holdnr: 22-1121
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C
lokale VA8-201



SPROG

SPANSK FOR BEGYNDERE

Kurset er for dig, der gerne vil  lære at
tale og forstå spansk – til  rejsebrug eller
som spændende hjernegymnastik. Smag
på et flot sprog og opdag en hel verden!
Gennem taleøvelser, enkle tekster og
grammatik lærer vi sproget fra bunden.
Kurset kræver intet forudgående
kendskab til  spansk. Udgifter til
materialer må påregnes.

Dato & Tid: 12-09-2022/05-12-2022,
12 mandage, kl. 17.00-18.50 
Pris: 1080 kr
Holdnr: 22-1139
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C
lokale VA8-203

SPANSK FOR LET ØVEDE

Ya hablas español? Taler du allerede en
smule spansk, men gerne vil  lære at tale
sproget lidt mere flydende. Vi arbejder
med enkle tekster (bl.a. fra lærebogen
Tapas) og samtaleøvelser med fokus på
improvisation og frihed i den sproglige
udfoldelse. Kurset foregår stil le og
roligt, så alle kan deltage. Udgifter til
materialer må påregnes.

Dato & Tid:12-09-2022/05-12-2022, 
12 mandage, kl. 19.00-20.50 
Pris: 1080 kr
Holdnr: 22-1140
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C
lokale VA8-203



SPROG

SPANSK FOR ØVEDE

Taler du allerede noget spansk og
kender den basale grammatik? Så kom
med på kurset, så du kan udvikle og
vedligeholde dit niveau i fællesskab med
spanskholdet. Fokus er samtale på
spansk om identitet, arbejde, fritid,
rejser – og hvad du selv har af forslag,
f.eks. om aktuelle emner. Til  hver gang
vil vi forberede os gennem læsning af
lettere tekster på spansk som oplæg for
samtale. Grammatik inddrager vi efter
ønsker og behov.

Dato & Tid: 12-09-2022/05-12-2022, 
12 mandage, kl. 17:00-18:50 
Pris: 1080 kr
Holdnr: 22-1137
Sted: Fjordsgade Foreningshus
N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C
lokale 3.1
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TEATER & DANS

ACTING FOR FUN 
- FIND YOUR OWN CLOWN

You don't have to be funny to join this
workshop, just bring your own fun!
Transform the fear of fall ing into the
pleasure of playing and discover your
clown.
The goal of this workshop is to
communicate with your whole body.
This is the clown world. When body
language is clear, words are
unnecessary. 

Dato & Tid: 16.08-2022/17-08-2022, 
2-dags workshop kl. 18.00-20.20
Pris: 250 kr
Holdnr: 22-1146
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C 
lokale VA8-207

SKUESPILLERENS VÆRKSTED

En 13 ugers workshop for dig, der vil
arbejde praktisk med skuespillets
grundlæggende redskaber i dybden, i
detaljen og i formen. Med udgangs-
punkt i øvelser, situationer og udvalgte
tekster lægger vi vægten på det, som
giver teateroplevelsen sin særlige magi. 
Som deltager skal du være parat til  at
møde dine personlige grænser - samt at
lege for alvor.

Dato & Tid: 29-08-2022/28-11-2022, 
13 mandage, kl. 16.00-18.00
Pris: 1500 kr
Holdnr:  22-21
Sted: Move'n Act
Grønnegade 93 E, 8000 Aarhus C
lokale Store Sal 



TEATER & DANS

FORUMTEATER I PRAKSIS

Workshoppen er en introduktion til
Augusto Boals ’Forumteater’. En
teaterform, hvis formål er at belyse og
løse dilemmaer og konflikter af
forskellig art. Workshoppen er en
blanding forskellige øvelser og teknikker
– men med et særligt fokus på
praksisdelen, så du som deltager
kommer på gulvet og lærer at anvende
teaterformen. 

Dato & Tid: 27-08-2022, 
1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 575kr
Holdnr: 22-22
Sted: Move'n Act
Grønnegade 93 E, 8000 Aarhus C
lokale Store Sal 

ACTING FOR FUN 
- AWARENESS AND PRESENCE

In this workshop, the focus will  be on
how to have body awareness and thus
generate presence in any activity you
are going to do. We use practical
exercises and games, so get ready to
move your body and play. During the
two days of the workshop, we will
create a safe environment for you to
rediscover new possibilities of being
present and aware.

Dato & Tid: 30-08/31-08-2022, 
2-dags workshop kl. 18.00-20.20
Pris: 240 kr
Holdnr: 22-1147
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C 
lokale VA8-207



TEATER & DANS

ACTING FOR FUN 
- IMPROV CLASSES FOR EVERYONE

Improv is about working together as a
team to create something out of
nothing. Improv is for everyone, as it is
about having fun and improvising as a
person!
The classes consist of different
exercises of warming up, storytelling,
listening, building narrative and other
FUNdamentals.

Dato & Tid: 06-09/15-09-2022, 
4 tirsdage/torsdage kl. 18.00-20.20
Pris: 475kr
Holdnr: 22-1148
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C 
lokale VA8-207

ACTING FOR FUN 
- WORKSHOP SERIES

Explore your creative, expressive and
communicative skills through theater
practice. Theater bring benefits not only
to the actors but to everyone who
experiences it. The classes will  be
conducted in a free, l ight and
motivating way and in a pleasant
environment. You will  feel free to
discover and release your potentialities.
Come and find the best of yourself!

Dato & Tid: 11-10-2022/06-12-2022, 
8 tirsdage kl. 18.30-20.20
Pris: 750 kr
Holdnr: 22-1135
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C 
lokale VA8-207



INTROWORKSHOP - INTEGRERET
BEVÆGELSE OG DANS

Introduktion til  Integreret dans, der
samler mennesker på tværs af alder og
fysisk formåen. Du behøver ingen
danseerfaring, og dansen er både for
personer med og uden handicap.
I den integrerede dans er du nysgerrig
efter dansens og kroppens materiale, og
det handler bl.a. om fantasi, nærvær og
om at finde dansen i velkendte
genstande. Man tager sig tid til  at lytte
og trække vejret og bevæger sig ved
hjælp af improvisation og leg. 

Dato & Tid: Se workshops
kl. 10.00-12.20
Pris: 140 kr
Sted:  Multifunktionshallen i
Generationernes Hus - Aarhus Ø 
Thit Jensens Gade 3, 8000 Aarhus C

Lørdag 24-09-2022
Holdnr: 22-1126 kl. 10.00-12.20

Søndag 30-09-2022
Holdnr: 22-1127 kl. 10.00-12.20

Søndag 17-10-2022
Holdnr: 22-1128 kl. 10.00-12.20

TEATER & DANS

Foto: Bare Feet with Mickela Mallozzi



TEATER & DANS

IMPROVISATIONSTEATER! 
- FOR BEGYNDERE

På kurset lærer du grundtrinene bag det
at improvisere på en scene. Du lærer at
omdanne impulser og spontanitet til
sammenhængende forløb og scenarier.
Du træner din evne til  at være tilstede
og din ro, når du skal stå foran andre. At
kunne træde frem og improvisere med
det, man nu engang har omkring sig, er
en evne, som kan bruges i alle dele af
livet.

Dato & Tid: 03-10-2022/05-12-2022, 
9 mandage, kl. 19.00-21.00
Pris: 1030 kr
Holdnr: 22-1112
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C 
lokale VA8-207

IMPROVISATIONSTEATER! 
FOR ØVEDE

På kurset forsøger vi at gå i dybden med
den improviserede scene. Vi undersøger
hvordan impulser kan blive til  længere
fortællinger og arbejder med, hvad der
skal ti l  for at gøre det improviserede
øjeblik til  noget helt særligt. At kunne
træde frem og improvisere med det,
man nu engang har omkring sig, er en
evne, som kan bruges i alle dele af l ivet.

Dato & Tid: 04-10-2022/06-12-2022, 
9 tirsdage, kl. 19.00-21.00
Pris: 1030 kr
Holdnr: 22-1113
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C 
lokale VA8-207



TEATER & DANS

DANSEXPRESSIE 
- DISCOVER THE DANCE IN YOU 

På kurset lærer du grundtrinene bag det
at improvisere på en scene. Du lærer at
omdanne impulser og spontanitet til
sammenhængende forløb og scenarier.
Du træner din evne til  at være tilstede
og din ro, når du skal stå foran andre. At
kunne træde frem og improvisere med
det, man nu engang har omkring sig, er
en evne, som kan bruges i alle dele af
livet.

Dato & Tid: 08-10-2022/09-10-2022, 
2-dags workshop kl. 11.00-17.00
Pris: 1275 kr
Holdnr: 22-19
Sted: Move'n Act
Grønnegade 93 E, 8000 Aarhus C
lokale Store Sal

THE MUSICALITY OF THE VOICE

The workshop is in English and for both
singers and non-singers at all  levels.
Your voice is a very personal instrument
as it is in your body and closely
connected to your soul and creativity.
The primary goal is not singing as such,
but to deepen your relation to your own
voice and to enhance your ability to
create sounds, stories and atmospheres
through your voice.

Dato & Tid: 12-11-2022/13-11-2022,
2-dages workshop, kl. 11.00-16.55 
Pris: 1300 kr
Holdnr: 22-12
Sted: Sted: Move'n Act,
Grønnegade 93 E, 8000 Aarhus C
lokale Store sal
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MOTION

YIN YOGA 

YinYoga er en blid, men udfordrende,
form for yoga, der er velegnet til  de
fleste. Fokus i Yin Yoga er på bindevæv,
som stimuleres via dybe stræk under en
række liggende og siddende stil l inger.
Yin Yogapraksis afsluttes altid med
savasana - dybdeafspænding, hvor man
ligger stil le, men fastholder sin
opmærksomhed ved oplevelsen af hele
kroppen. 

Dato & Tid: 14-09-2022/07-12-2022, 
12 onsdage, kl. 19.00-20.50
Pris: 1135  kr
Holdnr: 22-1122
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C,
lokale VA8-207

VARMTVANDSMOTION FOR ALLE 

Har du lyst til  at få dig rørt i  dejlige
omgivelser og næsten vægtløs tilstand?
Holdet er for alle, ung som gammel.
Du er også velkommen, hvis du har
småskavanker, gigt, diabetes eller andre
problemer i bevægeapparatet.
Træningen er yderst skånsom, fordi vi
bevæger os i 34 grader varmt vand, og
alligevel er der garanti for at få pulsen
op og styrket musklerne.

Dato & Tid: 20-10-2022/15-12-2022, 
9 torsdage, kl. 10.30-11.15
Pris: 1245 kr
Holdnr:  22-1109
Sted: Marselisborgcentret,
P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C



MOTION

PILATES FOR ØVEDE

På en effektiv og skånsom måde
styrketrænes hele kroppen. Via et
varieret øvelsesprogram øges
smidigheden - og smerter og
spændinger mindskes. Øvelserne består
af styrke-, balance-, afspændings- og
åndedrætsøvelser.  

Hensyntagende undervisning er for dig,
der har en eller flere legemlige
skavanker, der gør det svært at dyrke
motion i almindeligt tempo, f.eks. gigt,
diskusprolaps eller kognitive problemer. 

Dato & Tid: 16-08-2022/06-12-2022,
16 tirsdage, kl. 13.10-15.00
Pris: 1090 kr
Holdnr: 22-1129
Sted: Vester Allé 8, Vester Allé 8, 8000
Aarhus C, lokale VA8-009

RYTMISK BEVÆGELSE 

Holdet er for kvinder og mænd i alle
aldre. Vi vægter følgende
kropskompetencer: Kredsløbstræning -
bevægelighed - rytmik til  god musik -
styrke - udholdenhed - udstrækning -
afspænding - socialt samvær.
Selvfølgelig tilpasset den enkeltes
niveau. Vi slutter på måtterne med bl.a.
yoga og pilates inspirerede øvelser.

Dato & Tid: 15-09-2022/23-03-2023 , 
24 torsdage, kl. 17.00-17.55
Pris: 1135 kr 
Holdnr:  22-1125
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C,
lokale VA8-207



MOTION

RYG / SKULDER / NAKKE HOLD -
HENSYNTAGENDE UNDERVISNING

Kurset er for dig med en svag
ryg/nakke/skuldre. Underviseren er
fysioterapeut med mange års erfaring
med ryghold, gigt, kol, osteoporose,
bassin-træning m.m. Hensyntagende
undervisning er for dig, der har en eller
flere legemlige skavanker, der gør det
svært at dyrke motion i almindeligt
tempo. 

Dato & Tid: 01-09-2022/12-01-2023, 
16 torsdage
Pris: 1090 kr
Holdnr: 22-1123 kl. 11.00-12.40
Holdnr: 22-1124 kl. 12.40-14.30
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C
lokale VA8-009

CHI-BALL 

Chi-Ball og Chi-Dance er dybtgående
motion, der både styrker og reparerer
sind og krop. Chi-ball er baseret på
principperne for traditionel kinesisk
medicin og kombinerer Tai Chi, Qi Gong,
Dans, Yoga, Pilates og Afslapning samt
Meditation med inspirerende musik.
Træningen foregår uden snak og giver ro
til  fordybelse i de enkle øvelser

Dato & Tid: 13-09-2022/06-12-2022, 
12 torsdage, kl. 16.00-17.50
Pris: 1135 kr 
Holdnr: 22-1132
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C, 
lokale VA8-009 



MOTION

STYRK KROP OG HJERNE 
TIL SKØN MUSIK

Kropstræning med fokus på hele
kroppen og hjernen. Vi starter med
stående træning hvor vi mixer dans,
fitness, aerobic og hjernetræning til
skøn musik fra de sidste 80 år. Vi får
pulsen op og sved på panden, og der er
plads til  både smil og latter. (Ingen hop
i den stående træning). Efter en kort
udstrækning fortsætter vi på måtter
med dybdetræning og
smidighedsøvelser. 

Dato & Tid: 15-09-2022 /08-12-2022, 
12 torsdage, kl. 15.30-17.20
Pris: 1135 kr
Holdnr: 22-1131
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C, 
lokale VA8-009 

VIDERE MED OSTEOPOROSE -
HENSYNTAGENDE

Når man får konstateret osteoporose,
opstår der et behov for at bruge og
opleve kroppen med nye øjne og
muligheder med trygheden i centrum. 
Kurset er målrettet til  dig der fornyeligt
har fået diagnosen og vil  i  gang med
træning eller for dig der mangler viden
om hvordan du træner hensigtsmæssigt
med den træning du laver nu. Alle kan
deltage.

Dato & Tid: 05-09-2022/10-11-2022,
8 torsdage, kl. 13.45-15.35
Pris: 545 kr 
Holdnr: 22-1145
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C, 
lokale VA8-207
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FO-AARHUS' FORFATTERSKOLE 

Hvad enten du skriver digte, rap,
røverhistorier, fantasy, erindringer eller
den store samtidsroman – her er
muligheden for at finde din stemme og
konkretisere dit projekt. Vi lægger vægt
på at dele vores tekster og lade os
inspirere hinanden.

Vi arbejder med her-og-nu-
skriveøvelser, egne tekster, oplæsning,
bundne opgaver, flowskrivning mm. Vi
kan ikke gøre noget forkert.

Dato & Tid: 03-10-2022/05-12-2022, 
9 mandage, kl. 19.00-21.00
Pris: 1705 kr
Holdnr: 22-1142
Sted: Vester Allé 8, 8000 Aarhus C 
lokale VA8-203 

SNIT OG TRYK 
- AFTENWORKSHOP MED SNITTERIET

Vi tegner, snitter, hygger og trykker. Alt
sammen med udgangspunkt i træ- og
linoleumstryk. Vi idéudvikler og
skitserer os frem. Derefter overfører vi
motivet til  vores plade og begynder at
snitte. Ved trykpressen er der mulighed
for at blande farver, så du kan trykke dit
motiv i  dine yndlingsfarver, alt sammen
på lækkert kobbertrykspapir. Der er tid
og papir til,  at du kan komme hjem med
op til  10 styks tryk. 

Dato & Tid: 21-09-2022/28-09-2022,
2 onsdage, kl. 18.30-21.30
Pris: 495 kr
Holdnr: 22-1134
Sted: Frederiksgade 78 A - C, 
8000 Aarhus C, lokale FRC-K01



KREATIVT

STRIK … VIDERE I SAMARBEJDE
MED TØNDERING STRIK

Drømmer du om at blive bedre til  at
strikke, og mangler du nogen at dele din
strikkepassion med? Måske oplever du,
at det kan være svært at forstå en
strikkeopskrift, eller du har lyst til  at
kaste dig ud i et projekt, der er l idt
sværere end det, du hidtil  har strikket.
FO-Aarhus og Tøndering Strik
samarbejder om et kursusforløb for
strikkere. Hvad enten du er ny eller en
mere erfaren, er der altid nyt at lære. 

Dato & Tid: 106-09-2022/01-11-2022, 
8 tirsdage, kl. 19.00-21.30
Pris: 1175 kr
Holdnr: 22-1118
Sted: Tøndering Strik, 
Graven 3, 8000 Aarhus C 

LANDSKABSMALERI I DET FRI
'DET SANSEDE LANDSKAB' 

'Det sansede landskab' - udendørs
maleri ved Billedkunstner Lene Wiklund.
Mødested: Fjordsgade Skole hvor vi
kører sammen til  Moesgaard Skov tæt
på stranden. Afslutter samme sted. I
ti lfælde af dårligt vejr trækker vi
indenfor. Når vi maler udenfor, er alle
sanser åbne og med til  at inspirere os.
Vinden, duftene og lydene påvirker
vores måde at opleve det sete på. 

Dato & Tid: 10-09-2022/11-09-2022, 
2-dags workshop, kl. 10.00-16.00
Pris: 720 kr
Holdnr:  22-1136
Sted:Fjordsgade Skole, 
N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C
lokale 2.6
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BLUES- OG SLIDEGUITAR 

Hvis akustisk guitarblues, fingerstyle og
slide er noget for dig, kan du være med
her. Du lærer hvordan man bruger et
sliderør, og du lærer de greb, man
bruger, når man spiller omstemt. Du
lærer at spille i  åben stemning, og
hvordan man finder frem til  klange,
harmonier, turn-arounds og seje tricks.
Holdet er for alle guitarister m/k,
uanset alder, som spiller stålstrenget
akustisk guitar eller elektrisk guitar.

Dato & Tid: 12-09/05-12-2022, 
12 mandage, kl. 18.30-20.20 
Pris: 1540kr
Holdnr: 22-1117
Sted: Vester Allé 8, 8000Aarhus C 
lokale 212

DET BENHÅRDE MUSIKHOLD

Drømmer du om en uddannelse inden for
musik? Opkvalificer dig til
optagelsesprøver på de videregående
musikuddannelser. Kurset er et unikt
tilbud til  dig, som allerede har del
erfaring med et eller flere
hovedinstrumenter, og som vil have
finpudset din kunnen og viden. Du vil
modtage undervisning i fag som
musikteori, hørelære, sang, klaver,
musikproduktion, kor, sang spil og
bevægelse.

Dato & Tid: 15-08-2022/02-12-2022, 
15 uger, fuldtidsstudie
Pris: 7500 kr
Holdnr: 22-1138
Sted: Brobjergskolen,
Frederiks Allé, 8000 Aarhus C

MUSIK &
KOR



SONO -  RYTMISK KOR

Har du lyst til  at synge sammen med
andre dygtige, erfarne og seriøse
sangere er vokalgruppen SONO lige
noget for dig.
Vi er et a cappella-kor, som har
eksisteret siden 1990. Koret består i  dag
af 20 sangere fordelt på 8 stemmer.
Vi synger originale vokalarrangementer,
der er skræddersyede til  SONO,

Dato & Tid: 09-08/13-12-2022,
18 tirsdage, kl. 19.00-21.45
Pris: Audition og tilmelding
Holdnr: 22-1804
Sted: Vester Allé 8, 8000Aarhus C 
lokale Foredragssalen 

VOICEBOX - RYTMISK KOR

Voicebox er et rytmisk vokalband for
ambitiøse sangere i Aarhus.
Vi synger originale a cappella-
arrangementer og blander de faste
arrangementer med elementer af
improvisation. Alt kan ske i musikkens
og kreativitetens rum.

Dato & Tid: 11-08/15-12-2022, 
18 torsdage, kl. 18.30-20.50 
Pris: Optagelsesprøve. Info ved tilmelding
Holdnr: 22-1801
Sted: Vester Allé 8, 8000Aarhus C 
lokale 212

MUSIK &
KOR



SOUL MATES - RYTMISK KOR

Der er plads til  17 sangere – 6 mænd og
11 kvinder. Vi har pt. 5 ledige pladser
som 1. sopran, 2. sopran, 1. bas, 1.
tenor og 2. alt. Sangerne flankeres af en
beatboxer. Vi synger a cappella - numre
med fede harmonier, rytmiske finesser
og instrumentale imitationer.

Dato & Tid: 11-08-2022/15-12-2022, 
18 onsdage, kl. 19.00-21.45 
Pris: Optagelsesprøve. Info ved tilmelding
Holdnr: 22-1805
Sted: Vester Allé 8, 8000Aarhus C 
lokale Cafe Nicolai (001)

VOICING - RYTMISK KOR

En dygtig korsanger
Rytmisk velfunderet
Fortrolig med noder

Voicing er et ambitiøst rytmisk kor for
voksne mennesker. Vi søger nye
medlemmer der er: 

Du brænder for at:
Være med i et kor med ambitioner
Arbejde seriøst med musikken og
udvikle dig sammen med andre.

Dato & Tid: 18-08-2022/08-12-2022,
18 torsdage, kl. 19.00-21.45
Pris:  Optagelsesprøve ved tilmelding
Holdnr: 22-1810
Sted: Vester Allé 8, 8000Aarhus C 
lokale VA8-003  

MUSIK &
KOR



EKKO EKKO KORET - RYSTMISK KOR

Ekko Ekko er et blandet rytmisk kor med
cirka 20 sangere, og vi vil  gerne være
endnu flere! Vi arbejder seriøst med
vores lyd og lægger samtidig stor vægt på
at have det hyggeligt sammen, hvorfor
kage i pausen, to årlige korlørdage,
julefrokost m.m. er en vigtig del af korets
profil.  Kor-erfaring og nodekendskab er
en fordel, men ikke et krav for at være
med i Ekko Ekko - man skal blot have et
'godt øre' og levere et stabilt fremmøde.

Dato & Tid: 07-09-2022/07-12-2022,
13 onsdage, kl. 19.00-21.20
Pris: Udgifter deles af koret.
Optagelsesprøve ved tilmelding
Holdnr: 22-1802
Sted: Vester Allé 8, 8000Aarhus C 
lokale VA8-105 Foredragssal 

MUSIK &
KOR

VIBY KORET - KLASSISK KOR

Vibykoret er et blandet dame- og
mandskor med i øjeblikket cirka 35
medlemmer. Koret er blandt de ældste i
Århus. Vibykorets repertoire spænder
vidt – fra større klassiske værker til
flerstemmige sange fra såvel den danske
sangskat som sange af udenlandske
komponister. Koret henvender sig til
øvede korsangere, og nodekendskab er
en fordel, men ikke et krav. 

Dato & Tid: 16-09/13-12-22, 
17 tirsdage kl. 19.00-21.45
Pris: 700 kr pr. halve år. Optagelsesprøve
ved tilmelding
Holdnr: 22-1775
Sted: Folkehuset Trøjborg 
Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C
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INTRODUKTION TIL KUNSTTERAPI 

Kunstterapi er baseret på psykoanalysen
og dybdepsykologien. Det er en
terapiform på linje med psykoterapi,
kropsterapi mv., så målet ikke er at
fremstille kunst. I  terapien bruger man
blot de store kreative ressourcer, vi alle
har i os, som indgang til  psyke og sjæl.
Kurset er beregnet til  at være den
allerførste tilgang til  en beskæftigelse
med egen-terapi. 

Dato & Tid: 13-09-2022/04-10-2022, 
4 tirsdage, kl. 18.45-21.30
Pris: 875 kr
Holdnr: 22-1141
Sted: Frederiksgade 78 A, 8000 Aarhus C
lokale i kælderen

DEN LEVENDE STEMME

Stemmen er en levende del af dig. Den
skabes i din krop og er en vigtig del af
din kommunikation med andre
mennesker. Jo friere, du kan bruge din
stemme, jo mere nuanceret og levende
kan du udtrykke dig. Undervisningen vil
kombinere talepædagogik og legende
øvelser - og vil  veksle mellem
gruppearbejde og individuelt fokus. 

Dato & Tid:08-09-2022/13-10-2022, 
6 torsdage, kl. 17.30-20.15
Pris: 1155 kr
Holdnr: 22-1130
Sted: Vester Allé 8, 8000Aarhus C 
lokale VA8-009



PERSONLIG
UDVIKLING

DE 5 NØGLER TIL LYKKEN

Er dit l iv helt fantastisk? Eller er der
plads til  forbedring? Det er ikke
meningen at du skal gå og være lykkelig
hele tiden. Men der er meget man kan
gøre for at føle sig mere tilfreds med sig
selv og sit l iv.
Dette er ikke endnu en sludder for en
sladder om personlig udvikling, men i
stedet er det en række helt konkrete
øvelser, der skaber mærkbar forandring.

Dato & Tid: 17-09-2022 
1 lørdag, kl. 11.00-15.00
Pris: 475 kr
Holdnr: 22-18
Sted:  Move'n Act
Grønnegade 93 E, 8000 Aarhus C
lokale Store sal 

STEMMENS KRAFT 
- MED KROP OG SJÆL

Vi skal lege med stemmen og kroppen i
lyd, tale og sang. Tanker og kontrol
sættes på stand-by. Du får mulighed for
at afprøve og udforske stemmen på en
anderledes og ganske ny måde. 
Der skal også leges med tekst, så
medbring ét vers/omkvæd af en sang på
dansk eller engelsk, hvor du kan
teksten.

Dato & Tid: 09-09/11-09-2022, 
Fredag 18:00-19:50
Lørdag 11:00-15:00
Søndag 11:00-15:00
Pris: 855 kr
Holdnr: 22-24
Sted: Move'n Act
Grønnegade 93 E, 8000 Aarhus C
lokale Lille sal 



PERSONLIG
UDVIKLING

FOREDRAG & INTRO:
FRIHED OMKRING MAD OG EN
VÆGT I BALANCE

Har du svært ved at finde en livsstil
hvor nydelse af mad og en vægt i
balance går hånd i hånd? Så er du ikke
den eneste! Jytte Reuss er holistisk
ernæringsekspert og sygeplejerske. Ud
fra et helhedssyn på mad og mennesker
tilbyder hun kostvejledning, som
hjælper den enkelte til  at skabe frihed
omkring mad og opnå en vægt i balance.

Dato & Tid: 05-09-2022, 
1 mandag, kl. 19.00-21.00
Pris: 130 kr
Holdnr: 22-1149
Sted: Vester Allé 8, 
Vester Allé 8, 8000 Aarhus C, 
lokale VA8-202

Ønsker du at få konkrete værktøjer til,
hvordan du kan skabe frihed omkring
din mad og opnå en vægt i balance? På
dette 8 ugers forløb sætter vi fokus på
dit personlige forhold til  mad. Du får
helt konkrete værktøjer, som let kan
integreres i din hverdag. Du lærer,
hvordan du får en hverdag med mindre
kontrol omkring mad, samtidig med at
dit velvære og din sundhed bedres og
din vægt kommer mere i balance. 

Dato & Tid: 05-09/14-11-2022, 
8 mandage, kl. 19.00-21.00
Pris: 835 kr
Holdnr: 22-1150
Sted: Vester Allé 8, Vester Allé 8, 8000
Aarhus C, lokale VA8-202

KURSUSFORLØB:
FRIHED OMKRING MAD OG EN
VÆGT I BALANCE
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ALLETIDERS VARMTVANDSMOTION 
FOR GRAVIDE

Gravide har særlige fordele ved at
træne i vand. Vandets opdrift gør, at du
kan bevæge dig frit uden at belaste
kroppen. Vandet yder en blid modstand
mod hele kroppen, så alle
muskelgrupper bliver brugt. Det at være
i vandet forebygger og afhjælper
eventuelle hævelser i  ben og hænder.
Alle er meget velkomne og du kan starte
når som helst i  graviditeten.

Underviser er uddannet fysioterapeut
og jordemoder. 

Dato & Tid: Se perioder
6 torsdage 
Pris: 1090 kr
Sted: Marselisborgcentret,
P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C,
Varmvandsbassin

Periode: 22-09/03-11-2022 
Holdnr: 22-1104 kl. 18.15-19.00 
Holdnr: 22-1105 kl. 19.00-19.45 

Periode: 10-11/15-12-2022 
Holdnr: 22-1106 kl. 18.15-19.00 
Holdnr: 22-1107 kl. 19.00-19.45 
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SENIORDAGHØJSKOLEN

Sæsonen byder på foredrag om filosofi,
historiske emner, politik, l itteratur og
kunst, udflugter, besøg, fi lm o.m.a.

Uanset om du melder dig til  holdet
mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag,
kommer du til  at møde spændende
mennesker, der vil  fortælle deres
historie. Et alsidigt program med
masser af muligheder forat få inputs og
vitaminer til  hjernen.

Dato & Tid: Se hold
26 undervisningsgange kl. 10.00-14.00
Pris: 2810 kr
Sted: Fjordsgade Foreningshus,
N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C
lokale 2.4

MANDAG /ONSDAG 
Holdnr: 22-1110 

TIRSDAG/TORSDAG
Holdnr: 22-1111 

Seniordaghøjskolen er stedet hvor hvor
meninger brydes, og hvor du kan
opleve lidt af hvert. 



SENIOR

SÆT LIVET I SPIL - 10 UGER FOR
SENIORER MED TEATER PÅ
HJERNEN

Elsker du at spille teater? Har du en
skuespiller indeni, som længes efter at
komme ud? Sæt dit l iv på spil i  en
proces med indbygget garanti for
udfordringer, selvindsigt og oplevelsen
af et tæt fællesskab. Det er samtidig en
læreproces, hvor du tilegner dig
grundlæggende sceniske værktøjer til  at
kommunikere med. Og så bliver det
sjovt - alle kan være med!

Dato & Tid: 05-09/17-11-22, 
30 mandage, tirsdage og torsdage 
kl. 09.00-12.00
Pris: 3000 kr
Holdnr: 22-23
Sted: Move'n Act,
Grønnegade 93 E, 8000 Aarhus C
lokale Lille sal

BØRNEBØRNENES MADVÆRKSTED
FOR BØRNEBØRN OG BEDSTEFORÆLDRE

Mangler du inspiration til  hjertevenlig
kost og har lyst til  noget kvalitetstid med
dit barnebarn, så tilmeld dig
Børnebørnenes Madværksted.
 
Et madhold for bedsteforældre og
børnebørn, hvor man i tæt samarbejde
skal lave sund og hjertevenlig mad med
kyndig vejledning af en erfaren
instruktør. Børnebørnene skal gå i 3.-6. 

Dato & Tid: 19-09-22/07-11-22, 
4 mandage kl. 16.30-19.30
Pris: 400 kr
Holdnr: 22-1963
Sted: Marselisborgcentret
P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C
lokale Storkøkkenet 
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HITS FRA THE BEATLES 
& SANGE FRA HØJSKOLESANGBOGEN 

Vi synger sange fra højskolesangbogen
og hits af The Beatles. Der er mulighed
for middag, kaffe og kage. Medbring
gerne egen sangbog, hvis du har en.

Dato: Tirsdag 25-08-22

Middag, kaffe og kage 
Holdnr: 22-1640 
Pris: 200 kr
Tid: 18.00-22.00

Kaffe & kage 
Holdnr: 22-1639 
Pris: 75 kr
Tid: kl. 19.30-22.00

Sted: Kulturhus Bunkeren, 
Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N 

DE BEDSTE FRA DANSKTOPPEN 
& SANGE FRA HØJSKOLESANGBOGEN 

Kom og syng de bedste fra Dansktoppen
og sange fra højskolesangbogen. Der er
mulighed for middag, kaffe og kage.
Medbring gerne egen sangbog, hvis du
har en.

Dato: Torsdag 29-08-22

INKL. MIDDAG, KAFFE OG KAGE 
Holdnr: 22-1642 
Pris: 200 kr
Tid: kl. 18.00-22.00

INKL.KAFFE OG KAGE 
Holdnr: 22-1641 
Pris: 75 kr
Tid: kl. 19.30-22.00

Sted: Kulturhus Bunkeren, 
Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N 

Foto: Spotyfy



AARHUS SYNGER
SAMMEN

ÅRHUSROCK & SANGE 
FRA HØJSKOLESANGBOGEN 

Vær med når vi synger det bedste sange
fra rockens Aarhus og fra
højskolesangbogen. Der er mulighed for
middag, kaffe og kage. Medbring gerne
egen sangbog, hvis du har en.

Dato: Torsdag 20-10-22 

Middag, kaffe og kage 
Holdnr: 22-1644 
Pris: 200 kr
Tid: 18.00-22.00

Kaffe & kage 
Holdnr: 22-1643 
Pris: 75 kr
Tid: kl. 19.30-22.00

Sted: Kulturhus Bunkeren, 
Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N 

FRA OPERA/OPRETTE KATALOGET 
& SANGE FRA HØJSKOLESANGBOGE

Kom og syng noget fra opera/operette
kataloget og sange fra
højskolesangbogen, Der er mulighed for
middag, kaffe og kage. Medbring gerne
egen sangbog, hvis du har en.

Dato: Torsdag 24-11-22 

INKL. MIDDAG, KAFFE OG KAGE 
Holdnr: 22-1646 
Pris: 200 kr
Tid: kl. 18.00-22.00

INKL.KAFFE OG KAGE 
Holdnr: 22-1645
Pris: 75 kr
Tid: kl. 19.30-22.00

Sted: Kulturhus Bunkeren, 
Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N 

Foto: Den Gamle By
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KULTURFÆLLESSKABET 
MEDLEMSKAB EFTERÅR/VINTER2022

Tid: 05-09/07-12-22 
Holdnr: 22-2000
Pris: 795 kr - pensionister 595 kr
Sted: Forskellige lokationer, se program

Vi skal ud, mødes og sammen skabe
store, nye livgivende oplevelser i
fællesskab. Derfor har vi lavet
Kulturfællesskabet, hvor vi sammen
skal til  udforske det århusianske
kulturliv. Vi skal i  teatret, ti l  koncert, ti l
foredrag og spise sammen, tale sammen
og opleve sammen!

15.09 Besøg hos Galleri Charlotte Fogh 

20.09 Museum for fremtiden - Kunsthal
Aarhus/ÅT/Teater Sort Hvid

28.09 Sommerfugledalen - Musikhuset
Aarhus

01.10 Halløj - Teater Katapult 

11.10 Byvandring: Sagnfigurer og fabeldyr 

12.10 Byvandring: Sagnfigurer og fabeldyr

26.10 Rundvisning: Franciska Clausen - Aros 

03.11 Himmelsengen + Artist talk 
- Teatret Gruppe 38 

10.11 Morten D.D: Biodiversitet; fra Big
Bang til i dag - Dokk1, Store Sal

11.11 Ensemble Hermès, Poesi og litteratur 
- Bogtårnet, Det Kgl. Bibliotek 

22.11 Leonora Christina - Aarhus Teater,
Scala
 

01.12 Forfatter Jens Folmer Jepsen 
om Povl Dissing - Dokk1, Store Sal 

07.12 Gløgg og æbleskiver + Sangkraft
Synger - Vor Frue Kirke

Fællesspisning 17.11

Programoversigt

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

• Mulighed for at deltage i
fællesspisninger, foredrag, byvandringer
mv. til  reduceret Kulturfællesskab-pris.

• Der bliver løbende frigivet billetter til
arrangementer, ti l  reduceret pris for
Kulturfællesskabets medlemmer. Alle
medlemmer modtager et nyhedsbrev om
dette. 

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.

k d ikk k



GALLERI CHARLOTTE FOGH

Besøg hos Charlotte Fogh Gallery der
forhandler samtidskunst af danske og
internationale kunstnere. Indehaver,
Charlotte Fogh, vil  fortælle om galleriet,
galleriets profil,  samarbejdet med
kunstnerne og om hvordan kunst
prissættes. Hun vil desuden give en
introduktion til  aktuelle udstil l ing med
Søren Behncke også kendt som Papfar.

Dato & Tid: 15-09-2022 
Torsdag  kl. 16.00-18.00
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: Charlotte Fogh Gallery,
Åboulevarden 43C, 8000 Aarhus C

KULTUR
FÆLLESSKABET

MUSEUM FOR FREMTIDEN 
- KUNSTHAL AARHUS

MUSEUM FOR FREMTIDEN er et
tværkunstnerisk værk mellem teater og
samtidskunst, forestil l ing og udstil l ing.
Oplevelsen er skabt i samarbejde
mellem Aarhus teater, teater Sort(Hvad
og Kunsthal Aarhus. Iført
hovedtelefoner, følger vi en frustreret
ung kvinde rundt i museet og i hendes
længsel efter en anden verdensorden.   

Dato & Tid: Torsdag 20-09-2022 
kl. 15.00-16.00  (14 pers. pr. tur)
kl. 16.00-17.00  (14 pers. pr. tur)
kl. 17.00-18.00  (14 pers. pr. tur)
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: Charlotte Fogh Gallery,
Åboulevarden 43C, 8000 Aarhus C



SOMMERFUGLEDALEN
- STEFAN FORSSÉN, ELLEN
HILLINGSØ. M.FL. 

Den kendte svenske jazzmusiker Stefan
Forssén har komponeret et værk baseret
på  Inger Christensens Sommerfugledalen.  
Værket er skrevet for et l i l le ensemble af
sangere samt semi-improviseret klaver. 

Ellen Hill ingsø medvirker som oplæser og
Stefan Forssén sidder selv bag klaveret,
når Musica Fictas seks solister dirigeret af
Bo Holten tager publikum med i
sommerfuglenes sfæriske luftlag. 

Dato & Tid: Onsdag 28-09-2022
kl. 19.30 (måske intro kl. 18.30)
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: Musikhuset Aarhus 
Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus

KULTUR
FÆLLESSKABET

HALLØJ 
- AF OG MED JACOB MORILD

I  en tid præget af modstand og
vanskeligheder, hvor klimaet er en
konstant bekymring blandt unge, sætter
Jacob Morild generationernes
genvordigheder som omdrejningspunkt i
hans nyeste cabaret, HALLØJ.
HALLØJ er en satirisk skildring af
generationskampen, der berører alt fra
pensions-opsparinger og politisk
korrekthed til  nyliberalisme og
socialisme.

Dato & Tid: Lørdag 01-10-2022 
kl. 20.00-22.00 (måske intro kl. 19)
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: Teater Katapult, Godsbanen,
Skovgaardsgade 3-5, 
8000 Aarhus C

Foto: Musikhuset Aarhus



BYVANDRING
SAGNFIGURER OG FABELDYR

Tag med på byvandring og opdag
Sagnfigurer og fabeldyr. 
Kigger man godt efter i  byrummet, vil
man opdage et eventyrligt udvalg af
mystiske fabeldyr og spændende
sagnfigurer.

Guide begge dage er Annette Damgaard
fra foreningen Skjulte Steder.

Dato & Tid: kl 15.00-17.00
tirsdag 11-10-2022 + onsdag 12-10-2022
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: Museumsgade 24, 8000 Aarhus C

KULTUR
FÆLLESSKABET

RUNDVISNING: 
FRANCISKA CLAUSEN PÅ AROS 

Franciska Clausen – Hele Billedet, på
Aros, er den hidtil  største præsentation
af kunstneren Franciska Clausen (1899-
1986). Udstil l ingen fokuserer på indtil
nu usete sider af en enestående dansk
kunstner, der til  stadighed er til  stor
inspiration for mange på grund af
hendes kompromisløse og skarpe
æstetiske blik og eksperimenterende
tilgang til  kunsten.

Vi får en guidet rundvisning i
udstil l ingen. 

Dato & Tid: 26-10-2022 
Lørdag kl. 16.00-18.00
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer. Medbring dit årskort, hvis
du har et.
Sted: Aros Allé 2, 8000 Aarhus C



HIMMELSENGEN 
INKL. ARTIST TALK

En universel, vedkommende fortælling,
der sætter livets barske og vidunderlige
realiteter på spil – med lun humor,
poesi og med håbet ventende lige om
hjørnet. En hyldest til  hvert enkelt
menneskes tro i l ivet og i døden.

”I Bodil Allings sublime gestaltning
oplever vi en vidunderlig hjernekrøllet
fortælling, som mikser det jordnært
konkrete med mirakler og skønne
fabuleringer."

Dato & Tid: 03-11-2022
Torsdag kl. 19.30-22.30
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: Teatret Gruppe 38
Irma Pedersens Gade 222, 8000 Aarhus

KULTUR
FÆLLESSKABET

MORTEN DD: BIODIVERSITET 
- FRA BIG BANG TIL I DAG

Kom med til  et hæsblæsende foredrag,
hvor biolog og chefkratlusker Morten
DD Hansen tage os med fra universets
opståen, over Jordens og livets opståen
og udvikling til  i  dag, hvor mennesket
som en ekstremt succesfuld art fylder
mere og mere. Hvad skal der til  for, at vi
også i fremtiden kan opleve en planet,
der myldrer med liv? 

Dato & Tid: 10-11-22 kl. 19.00-21.00
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: DOKK1 
Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C
Store sal



POESI UDEN ORD 
V.ENSEMBLE HERMES

Ensemble Hermes er et Aarhus-baseret
musikerkollektiv, drevet af seks unge
strygere. Koncertfortællingen Poesi
uden ord undersøger, hvordan ord,
følelser og historier gengives i musik. 

Til  koncerten spilles der musik af
Wilhelm Stenhammar, John Dowland,
Peteris Vasks, Jean Sibelius og Heitor
Villa-Lobos. 

Dato & Tid: 11-11-2022
Fredag kl. 16.00-18.00
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: Bogtårnet, Det Kgl. Bibliotek
Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C

KULTUR
FÆLLESSKABET

FÆLLESSPISNING

Sæt kryds i kalenderen og kom med til
en hyggelig aften med fællesspisning i
Kulturfællesskabet. 

Info om pris, sted og tidspunkt bliver
meldt ud senere. 

Dato & Tid: 17-11-2022
Torsdag kl. 18.00-21.00 
Pris: egenbetaling 
Sted: nærmere info følger



LEONORA CHRISTINA + INTRO
 - SCALA, AARHUS TEATER

Verdensborger og førstedame. Årelang
straffefange og litterært fyrtårn.
Leonora Christina var ikke bare
Christian 4.s datter, hun var en særdeles
stærk, topbegavet og helt enestående
kvinde i sin egen ret. I  et intenst drama
går dramatiker Christian Lollike tæt på
danmarkshistoriens mest spektakulære
kvindeskikkelse. 

Dato & Tid: 22-11-2022
Tirsdag kl. kl. 19.30-22.00 (intro kl. 18.45)
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: Aarhus Teater, Scala
Teatergaden, 8000 Aarhus C

KULTUR
FÆLLESSKABET

foto: Emilia Therese, Aarhus Teater

Povl Dissing, som døde i juli,  var en ener
i dansk musikhistorie. Jens Folmer
Jepsen, forfatter til  den kommende
biografi om Povl Dissing, vil  i  dette
foredrag indvie os i Dissings musikalske
univers og historie. En historie der er
fyldt til  randen med poesi og eventyr.

Jens Folmer Jepsens biografi, Dissing –
fra ende til  anden, udkommer 23.
oktober og er blevet til  i  samarbejde
med Povl Dissing og hans familie.

Dato & Tid: 01-12-22 
Torsdag kl. 15.00-17.00
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: DOKK1, Store Sal 
Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C

POVL DISSING
 - FRA ENDE TIL ANDEN



KULTUR
FÆLLESSKABET

GLØGG + ÆBLESKIVER 
& SANGKRAFT SYNGER

Kom med når Kulturfællesskabet
julehygger! Vi starter kl. 15 med gløgg
og æbleskriver og følges derefter til  Vor
Frue Kirke, hvor Sangkraft Synger går i
gang kl. 17.

Dato & Tid: 07-12-2022
kl. 15: Gløgg og æbleskriver
Kl 17: Sangkraft Synger
Pris: gratis for Kulturfællesskabets
medlemmer
Sted: 
FO-Byen
Frederiksgade 78 C, 8000 Aarhus C

Vor Frue Kirke 
Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus C



Læs mere og tilmeld dig

FO.DK/kurser

FIND DIT 
FÆLLESSKAB

FO-Aarhus  er en folkeoplysende
forening og socialøkonomisk
virksomhed?  

Udover kursus-aktiviteter, foredrag og
debatarrangementer, rummer
organisationen FO Aarhus blandt andet: 

VIDSTE DU?

Undervisningstilbud på specialområdet

En internationalt projektafdeling, der
arbejder med projekter på tværs af EU. 

Socialøkonomiske køkkener - bl.a.
Folkestedet og Øens Madhus på Aarhus Ø. 

Kulturhus Bunkeren 
- det nye kulturelle mødested i Skejby 


