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Brabrand Kulturuge 2022
Har du en idé til et arrangement
i Kulturugen 2022, så kontakt os
på vores mailadresse:
kulturuge@detgamlegasvaerk.dk
Kulturugen planlægges til
10. –18. september 2022.

BRABRAND KULTURUGE 2021
Vi må ses. Ja. Det er ganske vist.
Vi MÅ ses. Igen.
Vi må være sammen. Vi må hænge ud. Vi må gå til koncerter, udstillinger, foredrag,
receptioner, forestillinger og oplevelser igen. Sammen.
Lige i nærheden af dig - faktisk omkring dig, hvis du - som jeg - bor her i Brabrand.
En anden ting, som er overalt er kultur.
Du er en del af den. Kulturen. Det, du spiser. Det, du drikker. Hvor meget, du
drikker. Hvorfor, du drikker. Måden, du gør det på.
De ting, du ikke gør.
Alt er kultur.
Især kunst.
Nogle gange kan man diskutere, om det nu også er kunst.
Fodboldkommentatorerne er nok ikke i tvivl. Dét, det danske landshold præsterede
ved sommerens EM i fodbold, er kunst med en bold. Og selv om nogle ikke ser
fodbold, så er det en del af landets kultur. Eller er det? Netop når vi diskuterer det,
så ER det kunst. Underligt nok.
Nåh, men - det var vist mine vise ord. Spring hellere over dem, let po-po’en og kom
ned til Brabrand Kulturuge.
Her har Brabrands gode, aktive kulturkræfter atter samlet en lækkerbidsken af
både lokal og national kunst til dig.
Blandt andet med udstillinger på Gasværket, Galleri Victor’s, Barakken i Stautrup,
hos Jydsk grafisk, byvandringer i Brabrand og Gellerup, spissammen på
Ældrecentret, lækre koncerter i Jazzværket, mad og whisky på Gasværket, smukke
koncerter i kirken.
Samtidig er det en fantastisk chance for at møde nogle af dine omtrent 20.000
naboer fra Brabrand og Årslev i fælles oplevelser. Det er i sig selv en god oplevelse.
Samværet.
Og nu må vi ses.
Igen.
Være sammen.
Vi ses!
Chresten H. Ibsen
Formand
Brabrand-Aarslev Fællesråd

Det Gamle Gasværk
Iben Michelsen
Ole Zahrtmann
Gunnar Jensen
Børge Bang
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LØRDAG 11. SEPTEMBER

LØRDAG 11. SEPTEMBER

Åbning af kulturugen - kl. 10.00
Medlemmer af Genbrugsbutikken dækker op
til kaffebord i gården bagved butikken i Hovedgaden 58.
Rema 1000 leverer kaffen
Hartmeier kommer med rundstykker
Gasværket leverer En Enkelt
Officiel åbning af Kulturugen kl. 10.30.

Udsalg Danmission Genbrug - kl. 10.00-14.00
Genbrugsbutikken holder udsalg i Kulturugen
11. sept.
kl. 10.00 - 14.00
13.-19. sept. kl. 10.00 - 17.00

Atelier JP17B, Fernisering - kl. 10.00-16.00
Atelier JP17B
J.P. Larsens Vej 17B
8220 Brabrand
De tre billedkunstnere, Anna Sylvester-Hvid, Frits
Pedersen og Kisse Filipsen har arbejdet sammen
i mange år med at udforske forskellige udtryk,
materialer og farver. De er flittige udstillere i både
kunstforeninger, gallerier og firmaer.

Anna Sylvester-Hvid

Atelier JP17B
J.P. Larsens Vej 17B
8220 Brabrand

Åbent:
Lørdag den 11. september
Søndag den 12. september
Torsdag den 16. september
Fredag den 17. september
Lørdag den 18. september
Alle dage kl 10.00-16.00.
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Du kan tage et smugkig på deres værker
på hjemmesiden www.atelierjp17b.dk,
eller komme forbi og få en snak med
kunstnerne, der gerne fortæller om deres
arbejde.
Frits Pedersen

Kisse Filipsen
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LØRDAG 11. SEPTEMBER
Alt forladt af Astrid Gjesing - kl. 10.00-17.00
Kom og oplev udstillingen Alt Forladt af billedkunstner Astrid Gjesing på Gellerup
bibliotek.
Alt forladt er et udsagn med en dobbelt betydning på dansk. Det kan betyde tilgivelse,
og det kan også betyde fuldstændigt at forlade et sted eller et liv. Projektet Alt Forladt
består af to værker som opstår i en involverende kunstproces.
Første værk er teksten Alt forladt i gul neon, som er sat op på gavlen af boligblokken
Inger Christensens Gade 31. Med udgangspunkt i udsagnet har Astrid Gjesing besøgt alle
lejemål i de to blokke og samlet fortællinger. Det mest essentielle udsagn fra hvert af disse
møder er håndbroderet på hvide lommetørklæder, som tilsammen udgør andet værk i
projektet. Dette værk kan opleves på Gellerup Bibliotek i hele Brabrand Kulturuge.
Der er fernisering for udstillingen lørdag den 28. august kl. 11.00 og udstillingen varer
frem til 25. september.
Astrid Gjesing arbejder konceptuelt og helhedsorienteret i sine projekter og har igennem
mange år udstillet værker i både byrummet og offentlige bygninger. Under projektet Alt
Forladt har Astrid flyttet sit værksted ind i den boligblok, hun samler historier fra.
Læs mere om Astrid Gjesing på www.gjesing.org
Sted:
Gellerup Bibliotek
Gudrunsvej 78, 8200 Brabrand
Tid:
I hele bibliotekets åbningstid.

LØRDAG 11. SEPTEMBER
Kunstværket ”....ud i det Blå ” - kl. 14.30-17.00
Kunstværket inviterer til Kulturugeudstillingen
”...ud i det Blå ” på Det Gamle Gasværk.

”Blue hour”, Joe Ingvartsen

Farven blå fylder i vores dagligdag, den står for mange ting og begreber.
De blå nuancer fortryller og skildrer vores sind - de gør os stand til at udtrykke os og skabe
værker som bringer os videre.
Brabrands lokale kunstnere har fået opfordringen til selv at føre den ”blå pensel” og skabe
et værk, som i fællesskab bringer publikum udi en forskellig oplevelse af Blå.
I forbindelse med udstillingen vil Kunstværket med publikums hjælp arrangere
Påskeudstillingen 2022.
Publikum vil få til opgave at udpege deres favorit indenfor:
Foto, arbejde på papir, grafik, maleri, skulptur/installation og keramik.
De kunstnere, hvis værker får flest stemmer, vil blive inviteret til at lave en fælles
påskeudstilling i 2022.
Der er fernisering lørdag 11/9 kl. 14.30 - 17.00 - Kunstværket disker op med vin og
snacks, og gæsterne får her mulighed for at møde de kunstnere, man kan stemme på.
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LØRDAG 11. SEPTEMBER
Victor´s værksted, Gasværkets gård - kl. 14.30-17.00
Victor´s værksted viser værker af ca. 20 malere
tilknyttet værkstedet.
Værkernes motiver er meget varierede og
spænder vidt fra abstrakt til naturalistisk,
ligesom der er arbejdet med forskellige
teknikker, typer af maling osv.

Åbningstider:
Søn 12/9 kl. 13.-17.00
Man-fre kl. 13.00-17.00
Lør. 18/9. lukket
Søn 19/9 kl. 12.00-16.00
Sted: I Gasværkets gård

SØNDAG 12. SEPTEMBER
Atelier JP17B - kl. 10.00-16.00 - se side 4
Alt forladt af Astrid Gjesing - kl. 10.00-17.00 - se side 6

Åbent hus, Jydsk Grafisk Værksted - kl. 12.00-16.00
Jydsk Grafisk Værksted inviterer til
åbent hus i Brabrand Kulturuge.
Åbningstider:
Søndag 12/9 kl. 12-16 har vi officiel
åbning med lidt godt til ganen og
kræs for øjnene.
Onsdag 15/9 kl. 19-21
Lørdag 18/9 kl. 12-16
Søndag 19/9 kl. 12-16
Kom og mød kunstnerne - få en
lille snak om de faktiske forhold i
grafikken og gør et godt køb.
Du kan finde os på:
Engdalsvej 69A, Kælderen
8220 Brabrand
(Indgang ved de blå
renovationscontainere)

Kunstværket ”....ud i det Blå ” - kl. 13.00-17.00 - se side 7
Victor´s værksted, Gasværkets gård - kl. 13.00-17.00 - se side 8
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MANDAG 13. SEPTEMBER
Alt forladt af Astrid Gjesing - kl. 8.00-20.00 - se side 6
Budstedet.dk /Jydsk Antikvariat - kl. 9.00-16.00
Budstedet.dk / Jydsk Antikvariat holder igen
åbent i antikvariatet på J. P. Larsens Vej 17.
Mandag til fredag er der åbent fra 9-16 og
i øvrigt efter aftale. I det seneste år har vi igen
udvidet bogbestanden og bl.a. etableret en
større opstilling af de legendariske og klassiske
ungdomsbøger og en opstilling af udenlandsk
skønlitteratur.
Vor hjemmeside www.budstedet.dk rummer i
dag knap 50.000 titler og vi har cirka det dobbelte
stående på hylderne. Gå på bogjagt i dit lokale
antikvariat.
I et samarbejde mellem KulturGas og Kultursted Brabrand er der
onsdag den 15. september kl. 18-20 mulighed for at opleve forfatteren,
historikeren, journalisten m.m. Tom Bukh-Swienty fortælle om Karen
Blixen. Arrangementet afholdes i Jydsk Antikvariats lokaler. Læs nærmere
om arrangementet andetsteds her i programmet.
www.Budstedet.dk / Jydsk Antikvariat
Faglitteratur–Skoenlitteratur.
info@budstedet.dk
tlf 21 400 399

Postkassefortællinger - kl. 10.00-15.00
Udstilling, Postkasse-fortællinger fra Gellerupparken
I Gellerup betyder Helhedsplanen, at 7 blokke – i alt 408 hjem – bliver revet ned for at
skabe plads til et nyt boligkvarter og en skole. Det er et stykke Danmark-historie om
Parallelsamfundslovens betydning for tusinder af lejere i danske boligforeninger.
Postkasse-fortællinger er skabt af beboerne selv. Via fysiske postkasser, der bliver små
udstillingsrum, gives indblik i nogle af familiernes historier.
(Støttet af Gellerup Kulturmidler).
Udstillingen kan ses i Byrummet i Blixen, Karen Blixens Boulevard 7
Mandag-onsdag og fredag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Mød nogle af beboerne bag postkasserne ved udstillingen
- og hør deres oplev fortællinger:
Mandag kl. 13-15 og torsdag kl. 15-17

MANDAG 13. SEPTEMBER
Kunstnerisk byvandring i Gellerup 10.00-12.00
’Vild med Gellerup’ inviterer på en kunstnerisk byvandring i Gellerup.
Kom med på tur i Gellerup og bliv klogere på en helt særlig del af Gellerups kunst- og
kulturliv. Vi garanterer en yderst interessant byvandring med særlig fokus på både kunst
og natur.

Oplev blandt andet de nye gavlmalerier,
en postkasseudstilling på Blixens,
havekulturen i drivhuset på Blixens tag,
nye grønsagsskiltninger, Sigrids Stues
udendørsudstilling eller broderiudstillingen
på Gellerup Bibliotek, hvor 30 kvinder over
30 år broderede 30 x 30 cm på 30 dage
under coronanedlukningen.
Mandag 13. kl. 10.00 - 12.00
Torsdag 16. kl. 16.30 - 18.30
Mødested: Indgangen til Blixens
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MANDAG 13. SEPTEMBER
Udsalg Danmission Genbrug - kl. 10.00-17.00 - se side 4
Kunstværket ”....ud i det Blå ” - kl. 13.00-17.00 - se side 7
Victor´s værksted, Gasværkets gård - kl. 13.00-17.00 - se side 8

Jazzværket, Joni Mitchell - kl. 19.30
Jazzværket i samarbejde med KulturGas
Joni Mitchell - et koncertforedrag
Kom med på en spændende rejse om Joni
Mitchells liv og musik sammen med Louise
Noes og Jesper Frost Bylling.
Joni Mitchells musikalske karriere er
beundringsværdig og genremæssigt
en vandring. Som med hendes musik
og tekster rummer også hendes liv
fortællinger, som rammer os i hjertet.
Sangerinde og foredragsholder Louise
Noes har sammen med musiker Jesper
Frost Bylling udviklet et koncertforedrag, som tager lytteren i hånden og gennem Joni
Mitchells musik og tekster fortæller om hendes liv.
Koncertforedraget er for den, som allerede elsker Joni Mitchell, men også til den nye
lytter, som gerne vil introduceres til hendes diskografi.
Jesper og Louise har lyttet til Joni Mitchell fra de var ganske unge, og sammen fortolker
de udvalg fra hendes store repertoire.
Louise Noes: Sang og guitar
Jesper Bylling: Bas
Billetter kan bestilles på hjemmesiden: www.jazzvaerket.dk
eller tlf. 50 43 28 93
Telefonen er kun åben mandag til torsdag mellem 18 og 19 fra
mandag 30. august
Pris kr. 75,Sted: Gasværket, Byleddet 2C, 8220 Brabrand
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TIRSDAG 14. SEPTEMBER

ONSDAG 15. SEPTEMBER

Alt forladt af Astrid Gjesing - kl. 8.00-20.00 - se side 6

Alt forladt af Astrid Gjesing - kl. 8.00-20.00 - se side 6

Budstedet.dk /Jydsk Antikvariat - kl. 9.00-16.00 - se side 10

Budstedet.dk /Jydsk Antikvariat - kl. 9.00-16.00 - se side 10

Udsalg Danmission Genbrug - kl. 10.00-17.00 - se side 4

Postkassefortællinger - kl. 10.00-15.00 - se side 10
Udsalg Danmission Genbrug - kl. 10.00-17.00 - se side 4
Kunstværket ”....ud i det Blå ” - kl. 13.00-17.00 - se side 7
Victor´s værksted, Gasværkets gård - kl. 13.00-17.00 - se side 8

Rocentret, Brabrand Sø - kl. 10.00-11.00

Åbent hus, Jydsk Grafisk Værksted - kl. 19.00-21.00 - se side 9

Rocentret ved Brabrand Sø,
har åbent hus
tirsdag den 14. September 2021
kl 10 - 11

2021

BRABRAND

KULTURUGE

Postkassefortællinger - kl. 10.00-15.00 - se side 10
Kunstværket ”....ud i det Blå ” - kl. 13.00-17.00 - se side 7
Victor´s værksted, Gasværkets gård - kl. 13.00-17.00 - se side 8
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ONSDAG 15. SEPTEMBER
Kultursted Brabrand, Tom Buk-Swienty - kl. 18.00-20.00
Den virkelige historie om Karen Blixen i Afrika
Med sin selvbiografiske roman “Den afrikanske
farm” fra 1937 om sine 17 år som kaffefarmer i
Kenya slog Karen Blixen for alvor sit navn fast
som internationalt kendt forfatter. Men selv om
hendes bog har mange selvbiografiske elementer,
er der tale om en roman. Store dele af bogen – og
næsten alt i den senere Oscar-belønnede spillefilm
“Out of Africa” (1985) med Meryl Streep og Robert
Redford – er fiktion eller glamourisereringer.
Men hvad er den virkelige historie om Karen
Blixen i Afrika? Det fortæller forfatteren Tom BukSwienty i dette foredrag med udgangspunkt i sin
nye store biografi, “Lioness”, om Blixens liv i Afrika,
baseret på mange års research og rejser i hendes
fodspor i Kenya. Store dele af biografien har Tom
Buk-Swienty skrevet, mens han lejede sig ind på
en farm i Afrika. Under sin research opdagede BukSwienty, at virkeligheden også i tilfældet af Blixen
overgår fantasien. Hendes liv i det billedskønne og dybt fascinerende Kenya var langt
vildere, farligere og både mere romantisk og dramatisk, end hun selv fortalte i sin bog.
Det var faktisk, som det vil fremgå af foredraget, lidt af et mirakel, at hun overhovedet
overlevede sit ophold i troperne.
Glæd jer til et oplysende og fængende foredrag, hvor I bliver inviteret med ind i Tom BukSwientys forfatterunivers og gennemgribende research og ikke mindst får et unikt indblik
i Karen Blixens tilværelse i Kenya.
Onsdag den 15. september 2021 kl. 18.00 til ca. 20.00, Kultursted Brabrand
JP Larsens Vej 17 F, 8220 Brabrand
Sådan reserverer du billetter
1. Send en mail til: info@budstedet.dk
2. TBS ”Dit navn og din adresse” antal billetter
Billetter á 120,- kr.
Kan alene reserveres via mail.
Reserveres efter ”først til mølle” princippet.
Senest 1 døgn efter din reservation vil du modtage en bekræftelse via mail.
Betal billetterne ved indgangen den 15. september 2021, med kontant eller mobilepay.
Dørene åbner kl. 17.30
Kultursted Brabrand og KulturGas
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TORSDAG 16. SEPTEMBER
Alt forladt af Astrid Gjesing - kl. 8.00-20.00 - se side 6
Budstedet.dk /Jydsk Antikvariat - kl. 9.00-16.00 - se side 10
Atelier JP17B - kl. 10.00-16.00 - se side 4
Postkassefortællinger - kl. 10.00-17.00 - se side 10
Udsalg Danmission Genbrug - kl. 10.00-17.00 - se side 4
Kunstværket ”....ud i det Blå ” - kl. 13.00-17.00 - se side 7
Victor´s værksted, Gasværkets gård - kl. 13.00-17.00 - se side 8
Kunstnerisk byvandring i Gellerup 16.30-18.30 - se side 11
Madaften, Søcaféen - kl. 17.00-19.00

Madaften
Søcaféen på Lokalcenter Brabrand
Voldbækvej 92
Prøv caféens lækre tarteletter med høns i asparges
1 tartelet 15 kr.
1 tartelet med salat 20 kr.
Øl, vand, vin og kaffe kan købes
Ingen tilmelding
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TORSDAG 16. SEPTEMBER
Jazzværket, Ken Norris - kl. 20.00

FREDAG 17. SEPTEMBER
Alt forladt af Astrid Gjesing - kl. 8.00-17.00 - se side 6
Budstedet.dk /Jydsk Antikvariat - kl. 9.00-16.00 - se side 10
Atelier JP17B - kl. 10.00-16.00 - se side 4
Postkassefortællinger - kl. 10.00-17.00 - se side 10
Udsalg Danmission Genbrug - kl. 10.00-17.00 - se side 4
Kunstværket ”....ud i det Blå ” - kl. 13.00-17.00 - se side 7
Victor´s værksted, Gasværkets gård - kl. 13.00-17.00 - se side 8

Amerikanske Ken Norris er med begge ben solidt plantet i den amerikanske
jazztradition en af de største mandlige croonere i det nordeuropæiske. Hans varme
personlighed stråler ud af ham, når han indtager scenen og med sikker hånd og stemme
tager publikum ud på en musikalsk rejse.
Han er en eftertragtet jazzsanger og har bl.a. samarbejdet med velrenommerede Big
Bands i Hamborg, Berlin og Paris. En ægte jazzsanger, og dem der elsker Kurt Elling og Nat
King Cole vil ikke blive skuffede.
Med sig har han:
Magnus Hjorth, piano
Jakob Lind Lauritsen, bas
Janus Templeton, trommer.
Billetter kan bestilles på hjemmesiden: www.jazzvaerket.dk eller tlf. 50 43 28 93
Telefonen er kun åben mandag til torsdag mellem 18 og 19 fra mandag 30. august
Pris kr. 150,Sted: Gasværket, Byleddet 2C, 8220 Brabrand
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Foto: Iben Michelsen
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LØRDAG 18. SEPTEMBER
Alt forladt af Astrid Gjesing - kl. 10.00-17.00 - se side 6
Atelier JP17B - kl. 10.00-16.00 - se side 4

PÅ DEN ANDEN SIDE AF SØEN - kl. 11.00-17.00
Udstilling i værkstedsfællesskabet Barakken ved
Bispegården, Bispevej 9, Stavtrup.

Udstillere:
Anne Venge, malerier og collager.
Rasmus August Tobiesen, keramiske skulpturer.
Bodil Helmer Tobiesen, malerier og collager
Peter Jakob Jørgensen, skulpturer af fund fra naturen.
Susanne Bernburg, malerier og tegninger.
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LØRDAG 18. SEPTEMBER
Åbent hus, Jydsk Grafisk Værksted 12.00-16.00 - se side 9
Løb mellem husene 2021 Aarhus 13.00
DK’s hyggeligste og sjoveste oplevelsesløb hvor alle kan være med!
Alle kan være med, når vi løber – eller går – gennem det skønne og grønne
Gellerupområde. Så tag hele familien under armen til en hyggelig, sjov og overraskende
dag med løb og byfest i hjertet af Aarhus’ vildeste bypark.

Løb Mellem Husene er et løb for alle på tværs af alder og fysik. Det handler om at være
sammen og have det sjovt! Du kan vælge at gå eller løbe vores rute på 5km eller kaste dig
ud en engelsk mile (1,7km). Begge ruter byder på masser af underholdende indslag, når vi
bevæger os gennem området, og du vil med garanti blive overrasket over hvor grønt her
er! Løbet munder ud i en klassisk byfest med smag og præg af områdets 82 nationaliteter.
Så glæd dig til en dag pakket med aktiviteter, underholdning, mad, boder og meget mere
for både børn og voksne.
Læs mere på Facebook: Løb Mellem Husene 2021 Aarhus
Tilmelding: www.sportstiming.dk/event/8782
Pris: 150kr for voksne, 75kr for unge under 15 år og
gratis for børn under seks år.
Byparken Gellerup, Trille Lucassensgade, Brabrand

LØRDAG 18. SEPTEMBER
Kunstværket ”....ud i det Blå ” kl. 13.00-17.00 - se side 7

Brabrand Whiskyklub kl. 18.00
Brabrand Whiskyklub –
Maltværket inviterer til ”Mad
med whisky – whisky til mad”
tilsat en musikalsk oplevelse.
Whisky er ikke bare
stærk spiritus forbeholdt
en snæver kreds af særligt
indviede. Whisky kan også
indgå som en glimrende
smagsforstærker i næsten
al mad. Dermed kan whisky
nydes af alle, der holder af
gode smagsoplevelser.
Brabrand Whiskyklub –
Maltværket har i lighed med tidligere år indgået aftale med en gourmetkok, der vil servere
en udsøgt 3-rettes menu, hvor whisky indgår i tilberedningen af alle retterne. Til maden er
der mulighed for at smage de whiskyer, der indgår i retterne.
Øl, vin og sodavand kan købes i baren til rimelige priser.
Efter maden åbnes der til scenen for den musikalske underholdning. Potters Jig vil spille
irsk og skotsk folkemusik, der giver mulighed for både fællessang og dans.
Arrangementet finder sted på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, Brabrand.
Pris: 449 kr. for medlemmer af Brabrand Whiskyklub - Maltværket og 499 kr. for ikkemedlemmer. For yderligere 49 kr. kan tilkøbes en whiskymenu med de 3 whiskyer, der
indgår i maden.
Tilmelding til arrangementet skal ske til Lars Broni på lb@brabrandwhisky.dk senest
den 13. september 2021. Ved tilmelding bedes det anført, om der ønskes whiskymenu til
maden.
Følg i øvrigt med på vores hjemmeside www.brabrandwhisky.dk, hvor detaljerne om
arrangementet løbende opdateres.
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STØT KULTUREN
I DIT LOKALOMRÅDE!
MELD DIG IND I FORENINGEN
”DET GAMLE GASVÆRK”
SE MERE
WWW.DETGAMLEGASVAERK.DK
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SØNDAG 19. SEPTEMBER

SØNDAG 19. SEPTEMBER

Alt forladt af Astrid Gjesing kl. 10.00-17.00 - se side 6

Indvielse af Brabrand Kirkes nye kors 11.00
Det har gennem længere tid været ønsket, at Brabrand Kirke skulle have et kors i
kirkerummet. Menighedsrådet besluttede i vinteren 2020 at sætte processen i gang:
overveje formålet med korset, dets placering og at finde den rigtige kunstner.
Valget faldt på Maja Lisa Engelhardt, som er særlig anerkendt både i ind- og udland for
sin kunst og farvesætninger i kirker. I vinteren 2021 gik hun i gang med at formgive korset
i ler i sit værksted i Pietra Santa, Italien, hvor det sidenhen også er blevet støbt i bronze.
”Det er et opstandelseskors og et levende kors” udtaler Maja Lisa Engelhardt. Kristus
hænger ikke længere på korset, men er taget ned – er stået op. Nu er der et levende håb.
Korset belægges med guld, som er håbets og morgenens farve. Og hvad man ellers finder
af symbolik og figuration i korset er op til øjet, der ser.
Gudstjeneste, frokost og foredrag om kunsten
Korset er på vej til Brabrand og indvies søndag d. 19. september kl. 11 ved en festlig
gudstjeneste. Alle er velkomne i kirken. Efter gudstjenesten er der frokost i sognegården
ca. kl. 12:15 og derefter et foredrag ved Maja Lisa Engelhardt om hendes liv og virke med
kunsten. Vi slutter senest kl. 15.
Man bedes tilmelde sig frokost og foredrag hos kirkekontoret (på tlf. 86260645 eller mail:
brabrand.sogn@km.dk) senest torsdag d. 9. september.
Pris for frokost og foredrag: 50 kr. (betales ved indgangen).
Brabrand Aarslev Kirker

Korset formgives i ler
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Korset er klar til afsløring

Maja Lisa Engelhardt
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SØNDAG 19. SEPTEMBER
PÅ DEN ANDEN SIDE AF SØEN 11.00-17.00 - se side 20
Kunstværket ”....ud i det Blå ” 12.00-16.00 - se side 7
Victor´s værksted, Gasværkets gård 12.00-16.00 - se side 8
Åbent hus, Jydsk Grafisk Værksted 12.00-16.00 - se side 9
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SØNDAG 19. SEPTEMBER
Byvandring 14.00-16.00

SØNDAG 19. SEPTEMBER
KONCERT I BRABRAND KIRKE 19.30

Søndag d. 19. september kl. 19,30 er der koncert i Brabrand Kirke med den aarhusianske
barbershopkvartet HusAar.
Kvartetten, der blev dannet i 2017, består af Anders Slot Sørensen, tenor, Yngve Lyngsø,
lead, Søren Kronsgaard Detlefsen, baryton, og Jonas Rasmussen, bas. Kvartetten blev i
maj 2018 kåret som Skandinaviens 6. bedste barbershopkvartet, og hvert år opsøges nye
konkurrencer og flere koncertaftaler kommer til, så aktivitetsniveauet for kvartetten har
nu udviklet sig til at fylde en stor del af arbejdslivet.
Repertoiret består af arrangementer af danske, engelske og amerikanske sange til
årstiden, krydret med historier som passer til sangene.
Alle er velkomne og der er gratis adgang.
I besættelsestidens fodspor
Byvandringen starter foran Brabrand Kirke. Herefter via Stadevej, Donsvej,
Voldbækvej, Truevej, Jernbanevej, J.P. Larsens Vej, Hovedgaden, Søparkvej,
Quistgaardsvej, Søvej, Stationsbakken, Tværvej og Brabrand Kirkegård tilbage til
Brabrand Kirke.
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv fortæller om en række af besættelsestidens
begivenheder i Brabrand.
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ET FØR- KULTURGUGEARRANGEMENT
Georg Metz på Gasværket i Brabrand
Onsdag den 8. september 2021

En bovlam krikke – Dansk kulturpolitik i
2020´erne
Georg Metz, tidligere chefredaktør, tidligere tvmedarbejder, tidligere Statens Filmkonsulent,
tidligere forfatterformand, formand for
den2radio, forfatter, billedkunstner, kolumnist
og foredragsholder, der med stor humor giver
sit syn på dansk kulturliv netop nu.
Den offentlige debat
Georg Metz blander sig gerne i offentlig
debat via klummer i aviser, tv-optrædener
og foredrag. Han er kendt som den sure
gamle mand, men selv mener han blot, at han
forholder sig kritisk.
I sine foredrag dykker Georg Metz ned i dansk
identitet og humor eller revser kulturlivet, dannelsen og den førte politik i Danmark.
Det er foredrag på den klassiske måde, og det hele bliver serveret med et glimt i øjet
og knivskarp humor.
Onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00 til ca. 21.00, på Gasværket
Byleddet 2c, 8220 Brabrand
Sådan reserverer du billetter
1. Send en mail til dgg@detgamlegasvaerk.dk
2. Udfyld emnefeltet med: GM ”Dit navn og din adresse” antal billetter
Billetter á 180,- kr.
Kan alene reserveres via mail.
Reserveres efter ”først til mølle” princippet.
Hver husstand kan reservere op til 2 billetter.
Senest 1 døgn efter din reservation vil du modtage en bekræftelse via mail.
Betal billetterne ved indgangen den 8. september 2021,
med kontant eller mobilepay.
Dørene åbner kl. 18.30
KulturGas
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