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Brabrand Kulturuge 2022
10. - 18. september
Tryk : LaserTryk
Oplag: 2000

Brabrand Kulturuge 2023
Har du en idé til et arrangement
i Kulturugen 2023, så kontakt os 
på vores mailadresse:
kulturuge@detgamlegasvaerk.dk
Kulturugen planlægges til
9. –17. september 2023.

Det Gamle Gasværk
Iben Michelsen
Ole Zahrtmann
Gunnar Jensen
Børge Bang
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Brabrand Kulturuge - den dejligste bydels dynamo
Jeg siger ofte, at 8220 er den dejligste bydel i Aarhus. Og jeg mener det naturligvis. 
Der er så mange smukke, gode og livgivende ting, vi deler herude vestpå. Vi deler 
to store søer, vi deler skovområder og Brabrand er generelt en frodig og grøn 
bydel. Vi deler det smukke, kuperede terræn, de forskelligartede boligområder, 
og vi deler de mange muligheder og faciliteter, vi har - med alt fra idrætsanlæg, 
kultursteder, forsamlingssteder, butikker, (og nu) cafe og meget andet. Men vi deler 
også hinanden! Og det er nok en af de mest centrale grunde til at elske 8220 - for 
her er der mange gode mennesker - og mange forskellige mennesker. Det kan du 
opleve i kulturugen. 

Hyldest til fællesskabet og forskellighederne
Vi ligner, som mennesker, vores omgivelser i Brabrand. Jeg plejer at sige - når jeg 
taler om 8220 - at “forskellighed er herlighed”. For som mennesker og som kultur 
er vi lige så kuperede som terrænet herude, og vi er lige så rige og brogede i 
forskelligheder, naturlige udtryk, farver og former, som den natur og de miljøer, 
der omgiver os. Alt det vi har og gør sammen i Brabrand er jo netop det, vi kalder 
kultur - og det er vel det, som Brabrand Kulturuge er en hyldest til. 

Du ER kulturen
En af forskellene på kulturen og på omgivelserne er, at det kræver vores indsats 
at skabe den - og mærke den. Altså kulturen. Kulturen er summen af vores 
engagement, vores deltagelse, vores fællesskab, vores villighed og vores lokale, 
gensidige kærlighed. Så hvis du ønsker kultur, så bør du bidrage til den. Den er 
der kun, når vi bidrager; men det gode er, at du ikke behøver gøre andet end at 
møde op og være dig. For kulturen handler jo om mennesker, og det vi har og gør 
sammen - når vi mødes.

Deltag og invitér
Se kulturugen som muligheden for at hylde, for at vedligeholde og udvikle vores 
fællesskab, sammenhængskraft og dermed den kulturelle herlighed i hele 8220. Jo 
flere, der finder anledning, tryghed og invitation til at deltage, til at være sig selv og 
bidrage, jo mere liv og sammenhængskraft kan vores bydel rumme og generere. 
Brabrand Kulturuge er en dynamo i vores kultur. Det er bl.a. her, vi møder og lærer 
hinanden at kende gennem oplevelser, møder, tilfældigheder og fællesskab. Jeg 
håber, du vil møde op, være med, og at du vil sprede ordet, så flest muligt får øje 
på mulighederne og herlighederne i vores fælles bydel.

Sommerlige hilsner
Kim Bisgaard  
Brabrand-Årslev Fællesråd

BRABRAND KULTURUGE 2022 - FORORD
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FREDAG 9. SEPTEMBER

Gellerup Museum inviterer til fernisering og Artist Talk med Tine Hind

Billedkunstner og grafiker Tine Hind flyttede for to år siden ind i en lejlighed på Gudrunsvej.
Her har hun i dag sit værksted, samtidig med at hun har atelier i kælderetagen i blok på Toveshøj. 
I september kommer genåbnede museums kendte 70’er stue til at se noget anderledes ud, fordi 
flere af Tine Hinds nye værker blander sig på væggen ved siden af ryatæppet og jerncollagen og 
også spreder sig ud i flere af de andre udstillingsrum. 

Denne eftermiddag er der både fernisering og Artist Talk.
Sted: Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.

FERNISERING OG ARTIST TALK MED TINE HIND KL. 16.00-18.00
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LØRDAG 10. SEPTEMBER

Medlemmer af Genbrugsbutikken dækker op til 
kaffebord i gården bagved butikken i Hovedgaden 58. 
Rema 1000 leverer kaffen.
Hartmeier kommer med rundstykker.
Gasværket giver En Enkelt. 
Kulturugeåbner er Kim Bisgaard, Brabrand-Årslev 
Fællesråd.

Officiel åbning af Kulturugen kl. 10.30

Genbrugsbutikken holder udsalg i Kulturugen
10. sept.  Kl. 10:00-14:00
12.- 16. sept. Kl. 10:00-17:00  

Åbent hus i Stavtrup på Kunstnerværkstedet 
Barakken ved Bispegården, Bispevej 9.
Arbejdende værksted og udstilling i Barakken 
på den anden side af Brabrand Sø.
Kom og få et indtryk af, hvordan vores 
kunstnerværksted tager sig ud i aktion. 
Fra huset vil kunstnerne Inge Thøgersen, 
Connie Byrsing, Bodil Tobiesen og Annizette Rud 
Graff byde jer velkomne til en hyggelig, uformel 
og arbejdsom weekend med dertilhørende 
mundgodt. 

ÅBNING AF KULTURUGEN - KL. 10.00

UDSALG DANMISSION GENBRUG - KL. 10.00-14.00  

PÅ DEN ANDEN SIDE AF BRABRAND SØ - KL. 11.00-17.00  
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LØRDAG 10. SEPTEMBER

Frisen på det Gamle Gasværks 
P-plads blev skabt for 20 år siden af 
Brabrandmaleren Ole Østrup sammen 
med publikum, da Gasværket blev åbnet 
som Kulturhus og har siden da været med 
til at byde gæster velkommen med fest 
og farver.

Tidens tand har sat sit præg på den, så den trænger til en værdig afløser.
Gasværket har været så heldige at få skoleklassen 5.A fra Sødalskolen til at skabe en ny frise.
Frisen blev præsenteret til Grundlovsfesten ved Søparken under stort bifald fra publikum.
Nu bliver frisen monteret og afsløret på P-pladsen i forbindelse med Kulturugeudstillingens 
fernisering lørdag den 10/9 kl. 14.00.
Kom og vær med til afsløringen og giv 5.A et brag af en fernisering.

FRISEN PÅ DET GAMLE GASVÆRKS P-PLADS KL. 14.00

VICTOR’S VÆRKSTED KL. 14.30-17.00

Victor´s værksted viser værker af ca. 18 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 11/9 kl. 13.00-17.00
Man-fre kl. 14.00-17.00
Lør 17/9. lukket
Søn 18/9 kl. 12.00-16.00
Sted: I Gasværkets gård



Homage
Homage er det engelske ord for hyldest.
Hvem ville du hylde ?
Hvem har du hentet inspiration fra eller er blevet bakket op af?
Hvem står mål for din grænseløse beundring?
Giv et bud på din personlige hyldest - lød opfordringen til de kunstnere, som i år deltager i 
Kulturugeudstillingen på det Gamle Gasværk.
Kom  og se kunstnernes bidrag og vær med til at hylde lokalkunsten.
Udstillingen er derefter åben i Kulturugen
11/9 kl. 13.00-17.00
12/9 - 16/9 kl. 14.00-17.00
17/9 kl. 13.00-17.00
18/9 kl. 12.00-16.00

Vi glæder os til at se jer.
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LØRDAG 10. SEPTEMBER

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 14.30-17.00
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SØNDAG 11. SEPTEMBER

SPIRENDE STEMMER KL. 11.00-14.00

”Den fortabte søn og dukken der løb væk”
Er overskriften for familiegudstjenesten, hvor Torben Walhstrøm inviterer 
børnene med på en dramatisk fortælling i kirken.
EN HEMMELIG KLUB
Spinder spindelvæv og skaber et nyt eventyr sammen med børnene - både 
for de vilde og aktive, og de stille og eftertænksomme.
Dagen er sponsoreret af Børnekultur Aarhus

KulturGas og Brabrand Aarslev Kirker 
inviterer til en endagsfestival for – af – 
og med børn og hele familien! 

PROGRAM
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste Brabrand 
Kirke
Kl. 11.45 Fælles frokost i sognegården
Kl. 12.30 En hemmelig klub
Der er ingen tilmelding. 
Frokost er gratis for børn, 20 kr. pr. 
voksen. Vi slutter senest kl. 14. 
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SØNDAG 11. SEPTEMBER

Åbent:
Søndag den 11. september
Torsdag den 15. september
Fredag den 16. september
Lørdag den 17. september
Søndag den 18. septrmber
Alle dage kl 11.00-16.00
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.

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

ATELIER JP17B KL. 11.00-16.00

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.
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SØNDAG 11. SEPTEMBER

Jydsk Grafisk Værksted holder åbent hus i Kulturugen. 
 
På værkstedet viser vi nogle af årets værker
og fortæller gerne vidt og bredt om,
hvordan vi har lavet dem. 
 
Vi holder åbent: 
Søndag d. 11/9 kl. 12.00-16.00 
Onsdag d. 14/9 kl. 19.00-21.00 
Lørdag d. 17/9 kl. 12.00-16.00 
Søndag d. 18/9 kl. 12.00-16.00

Jydsk Grafisk Værksted 
Engdalsvej 69A, Kælderen.
8220 Brabrand
(Indgang ved de blå containere)

PÅ DEN ANDEN SIDE AF BRABRAND SØ - KL. 11.00-17.00  S.5

JYDSK GRAFISK VÆRKSTED- KL. 12.00-16.00  

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 13.00-17.00 S. 7

VICTOR’S VÆRKSTED KL. 13.00-17.00 S. 6

WORKSHOP GELLERUP MUSEUM KL. 14.00-17.00 

Workshop med Tine Hind på Gellerup Museum
Billedkunstner og grafiker Tine Hind, der for to år siden flyttede ind i en lejlighed på Gudrunsvej, 
udstiller i september sine værker inspireret af livet i hendes nye bydel på Gellerup Museum.
Denne søndag laver Tine Hind en workshop for alle, både børn og voksne, som er interesserede i 
prøve at tegne med tusch og male med pen og pensler og lave stregtegninger og lavering – med 
Gellerup i vores vildeste fantasi som tema.

Sted: Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.



MANDAG 12. SEPTEMBER

Lydbanko for skoler
Slå lyttelapperne ud – og spil Lydbanko sammen med klassen. Til Lydbanko får alle deltagere 
udleveret en bankoplade med billeder på. Vi læser Cato Thau Jensens bog, Far Genfærd og den lille 
klæbeånd, højt, og imens kan I følge med på storskærm.

Vi glæder os til at se jer på Gellerup Bibliotek.
Målgruppe: 0. til 2. klasse
For tilmelding se www.aakb.dk 

UDSALG DANMISSION GENBRUG - KL. 10.00-17.00  S.5

LYDBANKO FOR SKOLER - KL. 11.00-11.45 OG 12.00-12.45 

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 14.00-17.00 S.7

VICTOR’S VÆRKSTED KL. 14.00-17.00 S. 6
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TIRSDAG 13. SEPTEMBER

Roklubben ARA / SERO holder åbent hus på 
Rostadion ved Brabrand Sø tirsdag den 13. 
september kl. 10.00 - 11.00.

UDSALG DANMISSION GENBRUG - KL. 10.00-17.00 S. 5

ROKLUBBEN ARA / SERO HOLDER ÅBENT HUS KL. 10.00-11.00

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE KL. 10.30-12.00

Gellerup bibliotek har kaffe på kanden 
og velvalgte ord parat, når der er drop 
in-højtlæsning for voksne i Brabrand 
Kulturuge. Bibliotekaren har udvalgt 
forskellige tekster i (sen)sommerens tegn.
Så læn jer tilbage i de bløde stole og nyd 
en litterær stund sammen.
Arrangementet er gratis og kræver ingen 
tilmelding

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 14.00-17.00 S. 7

VICTOR’S VÆRKSTED KL. 14.00-17.00 S. 6
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ONSDAG 14. SEPTEMBER

UDSALG DANMISSION GENBRUG - KL. 10.00-17.00 S. 5

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 14.00-17.00 S.7

VICTOR’S VÆRKSTED KL. 14.00-17.00 S. 6

FÆLLESSANG MED KAFFE OG KAGE KL. 14.00

Søcaféen på Lokalcenter/Folkehuset Brabrand
Voldbækvej 92
Kom og syng med, når sognepræst ved Brabrand Kirke
Simon Emil Koefoed spiller og synger for med sange fra 
sangbogen.
Caféen serverer kaffe/te og en kagetallerken. 
Pris: 50 kr.
Ingen tilmelding
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ONSDAG 14. SEPTEMBER

SOGNECAFÉ, FOREDRAG OG FERNISERING KL. 14.00-16.00

I Brabrand Kulturuge byder sognecafeen velkommen til kunstner og foredragsholder Ole Røgild. 
Ole Røgild, Mols, arbejder med mangfoldigheden i kunsten.
At turde det ukendte, afprøve grænser og derefter vende tilbage til trygheden. Han skriver: ”Mine 
motiver kredser om kontraster i livet. Det rå overfor det søde. Det naive overfor erfaringen. Det 
farverige overfor det grå. Herudover er jeg optaget af det grafiske udtryk i billedet. Efter min 
opfattelse skal man, som billedkunstner, gå hele vejen. Undersøge hele sit potentiale. Ramme 
muren, nå nye højder og starte forfra igen”. Han arbejder primært med akryl-maleri, men også 
tegning og akvarel.
I forbindelse med sognecafeen vil der være fernisering af Ole Røgilds billeder i sognegården, 
men også foredrag om, hvordan det er at være kunstner med en bipolar lidelse. Diagnosen fik Ole 
Røgild, da han var 20 år, og har siden været hans følgesvend. Han vil holde foredrag om, hvordan 
diagnosen har betydning for billedkunsten, og i et almindeligt liv som medarbejder, kunstner og 
familiefar.
Der er gratis adgang til foredrag og fernisering 
Sted: Sognegården
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ONSDAG 14. SEPTEMBER

POETISK PAUSE - OPLÆSNINGER KL. 16.30-18.00

Oplev de dygtige skribenter fra skriveværkstederne 
Fortællinger fra fortovet og Vi skriver som det passer os, 
når de læser op på Gellerup bibliotek. Publikum vil opleve 
et varieret program med oplæsere, som skriver ud fra vidt 
forskellige vinkler. Fælles for dem alle er en stor kærlighed til 
ord og fortællinger i alle afskygninger.   
Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.
Sted: Gellerup Bibliotek

RUNDVISNINGER MED GELLERUPS VANDREHISTORIERKL. 16.30-18.00

Rundvisninger med Gellerups Vandrehistorier genopstår i kulturugen
Kom med på en rundvisning med beboere fra Gellerup og hør om, 
hvordan det er at bo i et af Danmarks mest berømmede såkaldte 
”omdannelsesområder”.
De frivillige ildsjæle bag Gellerup Museums Venner, hvoraf mange 
har været med siden museet åbnede i 2010, har besluttet af genoplive 
rundvisningskorpset:  ”Bag om blokken – Vandrehistorier fra Gellerup”,
som fandt sted i 2013-2014 og modtog Justitsministeriets 
Kriminalpræventive Pris 2014. 
Vandrerturens fortælling begynder i Gellerup Museum på 6. sal,
hvorfra ruten går ud området. Efter cirka halvanden time ender 
rundvisningen tilbage i museet.
Sted: Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.

JYDSK GRAFISK VÆRKSTED- KL. 19.00-21.00 S. 10
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TORSDAG 15. SEPTEMBER

Lydbanko for børnehaver
Slå lyttelapperne ud – og spil Lydbanko sammen med børnehaven. Til Lydbanko får alle deltagere 
udleveret en bankoplade med billeder på. Vi læser Cato Thau Jensens bog, Far Genfærd og den lille 
klæbeånd, højt, og imens kan I følge med på storskærm. Undervejs i historien afspilles lyde, som 
knytter sig til bogen. 
Vi glæder os til at se jer på Gellerup Bibliotek.
Målgruppe: børn på 4-6 år.
For tilmelding se www.aakb.dk

LYDBANKO FOR BØRNEHAVER - KL. 9.30-10.15 OG 10.30-11.15

UDSALG DANMISSION GENBRUG - KL. 10.00-17.00 S. 5

ATELIER JP17B KL. 11.00-16.00 S. 9

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 14.00-17.00 S. 7

VICTOR’S VÆRKSTED KL. 14.00-17.00 S. 6
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TORSDAG 15. SEPTEMBER

ÅBENT HUS PÅ BRABRAND-ÅRSLEV LOKALHISTORISKE ARKIV KL. 14.00-18.00

Åbent hus på Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv (Karen Blixens Boulevard 23) holder åbent 14 – 18.
Arkivet viser eksempler på det materiale, der er indsamlet.
Arkivet modtager også gerne papirer og billeder enten til permanent opbevaring eller scanning.
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TORSDAG 15. SEPTEMBER

Som en del af Brabrand Kulturuge kan du møde det energiske, ambitiøse og humørfyldte kor 
VOKALGRUPPEN HARPERNE
Gasværket danner ramme om koncert med et repertoire, der spænder vidt fra klassiske toner til 
rytmisk musik med et touch af jazz, swing, pop, evergreens og rockballader.
Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand
Entré inkl. 1 glas vin eller vand: 60 kr. 
Kontant eller MobilePay
Vi glæder os til at se jer i 
Brabrand Kulturuge!

VOKALGRUPPEN HARPERNE, DET GAMLE GASVÆRK KL. 19.30

Dirigent og pianist: Allan Dahl Hansen



STØT KULTUREN
I DIT LOKALOMRÅDE!

MELD DIG IND I FORENINGEN
”DET GAMLE GASVÆRK”

SE MERE
WWW.DETGAMLEGASVAERK.DK
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FREDAG 16. SEPTEMBER

UDSALG DANMISSION GENBRUG - KL. 10.00-17.00 S. 5

ATELIER JP17B KL. 11.00-16.00 S. 9

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 14.00-17.00 S. 7

VICTOR’S VÆRKSTED KL. 14.00-17.00 S. 6

Foto: Iben Michelsen



FREDAG 16. SEPTEMBER

Kristin Korb Trio feat. Mathias Heise
Jazzværket kl. 20.00

Ikke mange bassister kan synge, og endnu færre kan gøre det godt. Amerikanske Kristin Korb er 
en af dem, som får dig til at glemme, at hun spiller bas, når du hører hendes krystalklare stemme.
Korb Trio tager os sammen med den fænomenale mundharpist Mathias Heise med på en 
inspirerende rejse ind i ”The Great American Songbook”
Mundharpe: Mathias Heise
Bas og sang: Kristin Korb
Piano: Magnus Hjorth
Trommer: Snorre Kirk
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 5. september.
Billetpris: 160,- kr.

JAZZVÆRKET KRISTIN KORB TRIO FEAT. MATHIAS HEISE KL. 20.00

Mathias Heise

Kristin Korb
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LØRDAG 17. SEPTEMBER

ATELIER JP17B KL. 11.00-16.00 S. 9

JYDSK GRAFISK VÆRKSTED- KL. 12.00-16.00 S. 10

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 13.00-17.00 S. 7

LYDBANKO FOR FAMILIER KL. 11.00-11.45

Lydbanko for familier
Slå lyttelapperne ud – og spil Lydbanko sammen med familien. Til Lydbanko får alle deltagere 
udleveret en bankoplade med billeder på. Vi læser Cato Thau Jensens bog, Far Genfærd og den 
lille klæbeånd, højt, og imens kan I følge med på storskærm. 
Vi glæder os til at se jer på Gellerup Bibliotek.
Målgruppe: Familier med børn på ca. 4-10 år
For tilmelding se www.aakb.dk
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LØRDAG 17. SEPTEMBER

Rundvisninger med Gellerups Vandrehistorier
genopstår i kulturugen

Kom med på en rundvisning med beboere 
fra Gellerup og hør om, hvordan det er at bo 
i et af Danmarks mest berømmede såkaldte 
”omdannelsesområder”.
De frivillige ildsjæle bag Gellerup Museums Venner, 
hvoraf mange har været med siden museet åbnede i 
2010, har besluttet af genoplive rundvisningskorpset:  
”Bag om blokken – Vandrehistorier fra Gellerup”, som 
fandt sted i 2013-2014 og modtog Justitsministeriets 
Kriminalpræventive Pris 2014. 
Vandreturens fortælling begynder i Gellerup 
Museum på 6. sal, hvorfra ruten går ud området.
Efter cirka halvanden time ender rundvisningen 
tilbage i museet.
Sted: Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.

RUNDVISNINGER MED GELLERUPS VANDREHISTORIER  KL. 15.00-16.30
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LØRDAG 17. SEPTEMBER

BRABRAND WHISKYKLUB – MALTVÆRKET KL. 18.00

INVITATION FRA
BRABRAND WHISKYKLUB – MALTVÆRKET

Som traditionen byder, inviterer Brabrand Whiskyklub – Maltværket til festarrangement i 
Brabrand Kulturuge. 
Vi præsenterer atter ”Mad med whisky – whisky til mad” tilsat en musikalsk oplevelse på det 
Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand, lørdag den 17. september 2022 kl. 18.00.

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 
gourmetkokken Jan Munch Petersen fra Park 13 – Danmarks Japanske Have om at 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. Der vil også være mulighed for at købe 
smagsprøver af whisky.

Efter maden åbnes der til scenen for den musikalske underholdning. Bandet Tradish vil spille 
irsk folkemusik, der giver mulighed for både fællessang og dans. Se nærmere om Tradish på www.
tradish.dk.
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LØRDAG 17. SEPTEMBER

BRABRAND WHISKYKLUB – MALTVÆRKET KL. 18.00

Pris: 449 kr. for medlemmer af Brabrand Whiskyklub - Maltværket og 499 kr. for ikke-
medlemmer. For yderligere 99 kr. kan tilkøbes en whiskymenu med de 3 whiskyer, der indgår i 
maden. 
Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til klubbens bankkonto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 
kontonr. 1418611.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Lars Broni på lb@brabrandwhisky.dk senest den 12. 
september 2022. 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.
Brabrand Whiskyklub – Maltværket
Lars Broni, fmd.
+45 2963 5577
lb@brabrandwhisky.dk
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SØNDAG 18. SEPTEMBER

ATELIER JP17B KL. 11.00-16.00 S. 9

KULTURUGEUDSTILLINGEN PÅ DET GAMLE GASVÆRK KL. 12.00-16.00 S. 7

VICTOR’S VÆRKSTED KL. 12.00-16.00 S. 6

JYDSK GRAFISK VÆRKSTED- KL. 12.00-16.00 S. 10

BYVANDRING KL. 14.00-16.00

Årets byvandring er en vandring med Brabrand Kirke og kirkegård som centrum.
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv fortæller om kirken og om nogle af de kendte og ukendte 
personer, der er begravet på kirkegården. Vandringen starter og slutter ved Brabrand Kirkes 
hovedindgang.

Byvandring med Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv



SØNDAG 18. SEPTEMBER

ÅBENT PÅ GELLERUP MUSEUM MED TINE HIND  KL. 14.00-16.00

Åbent på Gellerup Museum med Tine Hind udstilling
Søndagsåbent på det genåbnede museum på 6. sal på Gudrunsvej, hvor du kan se, hvordan en 
stor Gellerup-lejlighed ser ud indefra, som da boligområdet blev bygget tilbage i 1968-1972.
Men 1974’er-stuen er ikke helt, som den plejer, fordi billedkunstner og grafiker Tine Hind, der for 
to år siden flyttede til Gellerup, i september måned udstiller flere af sine lokalt inspirerede værker, 
som har fået lov at blande sig med den faste udstilling i museet.
Sted: Gudrunsvej 76, 7. th. 
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SØNDAG 18. SEPTEMBER

KONCERT MED MADS BÆRENTZEN KL. 19.30

”Sange og salmer i nye fortolkninger”
Den aarhusianske jazzpianist Mads Bærentzen, der er født og opvokset i Brabrand, er denne 
søndag på besøg i Brabrand Kirke med sit solo-repertoire, der tager udgangspunkt i CD-en 
”Natten er så stille” indeholdende nogle improviserede og arrangerede fortolkninger af en række 
sange og salmer, skrevet af den danske komponist C.E.F. Weyse. Der vil blive mulighed for at høre 
nye udgaver af bl.a. ”Altid frejdig, når du går”, ”Nu titte til hinanden”, ”Den signede dag” m.fl. 
CD-en er en opfølger til den anmelderroste ”Se, nu stiger solen”, Bærentzen udgav i sommeren 
2012, og musikalsk fortsætter han det lyriske, melankolske og inderlige udtryk, der gjorde den 
forrige udgivelse til en sand publikumstræffer.
”Jeg håber med denne musik at kunne bygge bro mellem den vidunderlige danske sangskat, 
Weyse i høj grad har været medvirkende til at berige, og det moderne jazzmusikalske og 
improviserede univers, der har sit udspring i såvel den amerikanske som den skandinaviske 
musiktradition.”
Mads Bærentzen har i en længere årrække været en af de mest efterspurgte danske 
jazzmusikere. Det seneste år har han turneret intensivt i både ind- og udland, bl.a. med den 
Grammy-vindende amerikanske Kurt Elling, med hvem han har været i Frankrig, Tyskland 
og Australien, og desuden har han også fået mulighed for at turnere med den ligeledes 
prisbelønnede sangerinde Dianne Reeves i Sverige og Tyskland. Endvidere er han på 22. år 
medlem af Aarhus Jazz Orchestra og spiller blandt meget andet også med Veronica Mortensen 
Quartet.
Der er gratis adgang til koncerten
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MANDAG 19. SEPTEMBER

DEN DANSKE DRUIDEORDEN, LOGEN JOTAR KL. 19:00 – CA. 22:30

INFORMATIONSMØDE - DEN DANSKE DRUIDEORDEN, LOGEN JOTAR
Den Danske Druideorden, Logen Jotar, Truevej 11, 8220 Brabrand
Savner du en berigende oplevelse i din hverdag? 
Mangler du et fortroligt rum og et fællesskab, hvor du kan tale og tænke om alt mellem himmel 
og jord med ligesindede mænd? 
Tænker du også, at vi i et moderne informationssamfund kan lære meget af gamle traditioner, 
glemt viden og af historien? 
Hvis du kan svare ja til bare noget af dette, kan Logen Jotar måske være noget for dig.
Logen Jotar inviterer interesserede mænd til et uforpligtende informationsmøde om Den 
Danske Druideorden og Logen Jotar med henblik på evt. ansøgning om optagelse i logen.
Tilmelding til informationsmødet skal ske senest fredag den 16. september 2022 på tlf. 71 78 42 14 
eller pr. e-mail: info@logenjotar.dk
Er du interesseret, men kan ikke den 19. september, så hører vi gerne fra dig, da vi løbende 
holder informationsmøder.
Den Danske Druideorden er politisk og religiøs neutral. Som medlem kan optages mænd, der er 
fyldt 25 år. 
Du kan læse mere om Logen Jotar på hjemmesiden: logenjotar.dk
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