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Kunst og kultur er vigtige for samfundet og mennesker. Morsø Kommune og Region Nordjylland 
 inviterer til at samtale om kunst og kultur – og til at opleve kunsten. Det er hele Danmark, der  inviteres, 
og det foregår i Nykøbing Mors 21. til 23. august, når Kulturmødet Mors 2014 afholdes.

Kulturmødet Mors havde premiere sidste år. Omkring 6.000 mennesker fra hele Danmark mødte 
op, enten for at deltage i samtalen om kulturen eller for at opleve de over 100 arrangementer med 
 professionel kunst, der også var en mulighed under Kulturmødet Mors.

Vi gør det igen – og håber på mange flere deltagere. Kom og vær med til en kvalificeret og dybt gående 
samtale om kunstens og kulturens vilkår og muligheder, om deres betydning for udvikling og vækst og 
deres betydning for os alle.

Kom også og få oplevelser inden for litteratur, film, musik, arkitektur, design, kunsthåndværk, billed-
kunst, scenekunst og meget mere. Der er mange tilbud – alle udvalgt af professionelle kunst formidlere 
og bevidst sammensat til Kulturmødet Mors 2014.

Kulturmødet sover ikke – der sker noget i alle 48 timer, og der er gratis og fri adgang for alle.  
Velkommen til Kulturmødet Mors 2014.

Ulla Astman
Regionsrådsformand,
Region Nordjylland

Hans Ejner Bertelsen
Borgmester, 
Morsø Kommune

Velkommen til Kulturmødet Mors 2014

ÅBning

Torsdag 21. august kl. 14 åbnes Kulturmødet Mors 2014 af kulturminister Marianne  Jelved, 
borgmester Hans Ejner Bertelsen og regionsrådsformand Ulla Astman. 

Vi planlægger en festlig time med kunstneriske indslag og overraskelser. Vær med, når 
Kulturmødet lægger fra land i Store Sal på KulturPladsen!
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KUltUrMødEt Er dit

Samtale
Kulturmødet er dit. Kulturmødet er vores. Kulturmødet er alles. Og det gælder i allerhøje-
ste grad, når det handler om Kulturmødet Samtale. 

De fleste har en tunge og et sprog – og i dette land har de fleste også en mening. Det er 
hele grundlaget for Samtale, hvor Kulturmødet indbyder til ikke mindre end 40 muligheder 
for at udveksle erfaringer, meninger, idéer og visioner om dansk kunst- og kulturliv. 

Kulturmødet har inviteret over 120 personer til at komme og hjælpe med samtalen. Det er 
personer, der ikke blot har kvalificerede meninger om kunst og kultur, men også gerne går 
i dialog om dem. Men alle har ret til at have en mening og til at udtrykke den. Det kan man 
naturligvis gøre ved at møde op, men også gennem de sociale medier, som Kulturmødet 
betjener sig flittigt af. Deltag på Facebook, Twitter og på mail. Alle bliver hørt. 

Velkommen	til	samtale	–	og	samarbejde.

Torsdag 21. august 2014
dAgSOrdEn – Kulturmødets åbningsdebat 
Torsdag	kl.	15.30-17.30	–	Store	Sal
Kulturmødet Mors’ store åbningsdebat. Hvorfor er vi her og hvad skal vi samtale om de næste 48 timer? 
Debatten er en opsamling af, hvad Kulturmødet har givet det sidste år – og et signalement af, hvad vi går og 
tumler med til dagligt, når det gælder kunst og kultur i relation til politik og erhvervs- og arbejdsliv. Kulturmi-
nister Marianne Jelved og Thomas Blachman sætter dagsordenen med udgangspunkt i Kulturmødets store 
Optakt-program, hvor danskere ved 25 møder over hele landet diskuterede kunst og kultur. De udfordres af 
Clement Kjersgaard, Sørine Gotfredsen, Troels Mylenberg m.fl. – og salen!

Moderator: Clement Kjersgaard
I	 panelet: Marianne Jelved, MF og kulturminister, thomas Blachman, TV-vært og musiker, Sørine 
 gotfredsen, debattør og præst, troels Mylenberg, chefredaktør Fyns Amts Avis
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lOKAlSAMFUndEt 2.0 – om samarbejdet som drivkraft
Torsdag	15.30-17.00	–	Lille	Sal
Én af de største menneskelige ressourcer er evnen og viljen til samarbejde. Især i kulturlivet er disse egenska-
ber ikke blot naturlige, men også nødvendige.  I Danmark er der tradition for adskillelse af offentlige initiativer, 
private initiativer og enkeltmands-projekter. Men gennem mange år er vi blevet opfordret til at ”tænke globalt 
og skabe forandringer lokalt”. Hvordan gør vi det? Hvordan kan det private, det offentlige og borgerne sam-
men skabe et ”Lokalsamfund 2.0”, med nye standarder for samarbejde, bæredygtighed og nytænkning af 
finansiering? Det forventes, at alle i salen deltager aktivt i samtalen.

Moderator: Helle Solvang
I	panelet: lone Belling, konsulent i Liv og Lederskab, Michael Metz Mørch, generalsekretær Det dan-
ske Kulturinstitut, Kenneth A. Balfelt, billed- og rumkunstner, Per Clausen, MF Enhedslisten, ditte Maria 
Bjerg, leder Global Stories

Se også Via Dialog torsdag kl. 17.00.

ViA diAlOg – efter samtalen ”lokalsamfundet 2.0”
Torsdag	17.00-20.00	–	Mødested:	Æblehaven
Det er ikke altid, de vigtigste samtaler, erkendelser og beslutninger foregår under en debat eller rundt om et 
bord. Derfor inviterer Kulturmødet til en række samtaler til fods. 
Disse samtaler er organiseret og faciliteret på en sådan måde, at deltagerne får mulighed for at anvende flere 
sanser – hoved, hjerte og hænder – i arbejdet med et spørgsmål/tema.
Der inddrages metoder fra kunstens domæne til at undersøge ”det vi ikke ved endnu”. Der indgår refleksive 
samtaler både med dig selv, en partner og en gruppe, såvel som stilhed og mere håndgribeligt arbejde (van-
dring og modellering). Via Dialog indgår i kulturmødet for at skabe et anderledes rum for enten forberedelse 
til- eller refleksiv bearbejdning efter debatter og saloner. Via Dialog går gennem byen og skoven ud til fjorden 
– og tilbage igen. I alt ca. 4 kilometer, som vi går på 2½-3 timer.

Facilitatorer: Palle Svendsen og Frans van der Woude, Bumblebee
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HVOrdAn Er dE UngES KUltUr? – Og hvordan organiserer de sig?
Torsdag	kl.	17.30-19.00	–	Frontløberen
Frontløberne inviterer et stærkt panel af forskere, politikere, ungdomsmiljøer og udøvende unge entrepre-
nører til en debat med fokus på unges kultur. Med forskellige vinkler vil panelets deltagere se på nutidens 
ungdomskultur, hvad der former den og hvordan den kan organiseres. Hvad kan vi lære af nutidens ungdoms-
kultur, og hvilke initiativer har vi brug for, der kan understøtte fremtidens kunst- og kulturskabere?

Moderator: Katrine nyland Sørensen
I	panelet: Marianne Jelved, MF og kulturminister, Mille Obel Høier, proceskonsulent og forfatter, nana 
Friis, leder af Kraftwerket, Københavns Kommune, Esben Weile Kjær, iværksætter og skribent, tom Bue, 
radiovært ANR, Ole Schøler, inspektør Aalborg Ungdomsskole
Arr.: Frontløberne og Aarhus2017

Al dEn SnAK OM KUnSt Og KUltUr – især om formidling af kunst og kultur
Torsdag	kl.	18.00-19.30	–	Lille	Sal
Vi går ud fra, at formidlingen af kunst og kultur er kommet for at blive. Men hvordan formidles kunst bedst 
uden at gå i stykker? Hvad er formålet med formidlingen og hvem har ansvaret for at den lykkes? Er kunst og 
kultur blot endnu et mål for en hastigt voksende kommunikationsindustri eller er der en naturlig sammenhæng 
mellem kunst og kommunikation? Vi kigger på eksempler på den vellykkede kommunikation og den mindre 
gode og taler om dem med det formål at gøre formidlingen bedre.

Moderator: Christian Have
I	panelet: Per Erik Veng, presse-  og kulturattaché Berlin, Elsebeth 
Krogh, direktør Center for Kultur og Udvikling, Henrik Broch-lips, 
leder Kunsthal Nord, Asta Wellejus, direktør Die Asta Experience, 
Elsebeth gerner nielsen, rektor Designskolen Kolding, Sandra Yi 
Sencindiver, skuespiller, Mads Bjergen, poetry slammer

SAlOn K OM dEn KlASSiSKE MUSiK
Torsdag	kl.	19.15-19.20	–	DR	Kultur
Salon K er DR’s nye kulturelle debatprogram, der åbner for diskussio-
ner af tidens aktuelle, kulturelle emner mellem kunstnere, politikere, 
eksperter og publikum. På kulturmødet lægger vi ud med en debat 
om den klassiske musik, som har problemer med at nå især det yngre 
publikum. Hvordan kan vi skabe en interesse for klassisk musik blandt 
de yngre? Og er det overhovedet noget vi skal gøre? For hvad er det, 
der gør at den klassiske musik vigtig for os – for vores kulturhistorie? 
Disse spørgsmål og mange flere vil blive taget under kærlig behand-
ling i denne salon, hvor der også vil blive plads til spørgsmål og input 
fra salen. 

Moderator: Adrian lloyd Hughes
I	 panelet: Per Erik Veng, presse-  og kulturattaché Berlin, Kitte 
 Wagner, direktør for Nørrebro Teater, Marianne Jelved, kultur minister
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rykker ud 
– og ind i et 
privat hjem

mens kunstens verdensberømte bygning  
i aalborg bliver restaureret, slipper vi 
kunsten løs og kommer tættere på dig. 
læs mere på kunsten.dk

læs om “kunsten - hjemme hos”  
længere tilbage i programmet.

kunsten  
kunstmuseet i aalborg 
kunsten.dk

J.F. kennedys Plads 3 
9000 aalborg 
tlF. 99 82 41 00 
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BænKEn – dEn gOdE SAMtAlE 
– hvilken kunst vil vi have i det offentlige rum?
Torsdag	kl.	20.00-23.00	–	Store	Sal
Et varmt emne i Ringe på Fyn er ”Termini”, en bænk, men også et kunstværk, bestilt 
af kommunen. Der er stor modstand fra borgerne mod projektet. Det er ikke første 
gang, der er konflikt om kunst mellem myndigheder og borgere. Og her er det oven 
i købet noget så ikonagtigt som en bænk, der skaber konflikten. Bænken er bl.a. 
symbol på mødet og den gode samtale. Hvorfor udebliver dén ofte? Hvordan gen-
skaber vi den? Hvem har gode historier med? Vi indtager Kulturmødets bænke og 
genopdager samtalen om, hvordan vi mødes på tværs af vidensskel, generationer, 
kunstopfattelser, racer, geografi etc. Vær parat til at bidrage aktivt i samtalen.

Moderatorer: Helle Solvang og nadja Pass
I	panelet: Marianne Jelved, MF og kulturminister, Kenneth A. Balfelt, billed- og 
rumkunstner, Jeanette ishi lehn, byplanlægger, Ikast-Brande Kommune, Char-
lotte Bagger Brandt, direktør Råderum, Hanne lindblad, direktør Call Me

HVAd KAn Vi lærE AF irSK KUltUrliV? – og kan det lære noget af dansk?
Torsdag	20.00-22.00	–	Brøndum
Danmark og Irland er to små lande med rige – og meget forskellige – traditioner inden for kunst og kultur. 
Hvad kan de to lande lære af hinanden? Er der områder, hvor det ville være oplagt at skabe et tættere samar-
bejde? Panelet består af fem irere, som alle er centrale aktører i irsk kulturliv. De vil fortælle om, hvordan de 
hver især lader sig inspirere af dansk film, litteratur, musik, billedkunst og kunststøtteordninger – og hvor de 
synes dansk kultur burde blive bedre til at markere sig internationalt.

Moderator: Katrine nyland Sørensen
I	panelet: Mick gordon, teaterchef Århus Teater, Annilese Miskimmon, operachef Den jyske Opera, noel 
russel, kulturredaktør BBC Northern Ireland

Samtalen foregår på engelsk

AnMEldErnE      – hvad kan vi bruge dem til?
Torsdag	kl.	20.30-22.00	–	Lille	Sal
Faktisk er anmelderens rolle noget af det, der diskuteres mest i dansk kulturliv. Men det er som regel med 
udgangspunkt i en konkret anmeldelse, og kun med års mellemrum opstår den principielle og dybdeborende 
diskussion om anmelderens arbejde og betydning. Kulturmødet går nogle spadestik dybere, end det er sket i 
årtier!

Moderator: Christian Have
I	 panelet: thomas levin, skuespiller, Maria Walbom Vinterberg, leder Teatret Ved Sorte Hest, Palle 
Weis, kulturredaktør Jyllands-Posten, Søren Schauser, journalist og kritiker Berlingske, Anne Middelboe 
Christensen, kritiker Information, Per Juul Carlsen, journalist og kritiker Danmarks Radio
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Fredag 22. august 2014
rESSOUrCEr Og PriOritEringEr  – vi tænker nyt og går nye veje
Fredag	9.00-11.00	–	Store	Sal
Man kan ikke komme uden om debatten om økonomien i kulturlivet. På Kulturmødet Mors går vi til temaet på 
nye måder. Vi vil spotte og debattere nye forretningsmodeller, nye samarbejdsformer, nye arbejdsområder 
for kunstnere, kort sagt: nye måder at tænke penge og kultur sammen på. Men vi vil også hente inspiration i 
mere bløde værdier som bæredygtighed, kulturel ansvarlighed og vækst. 

Moderator: Christian Have
I	panelet: Søren Kaare-Andersen, direktør Bikubenfonden, Stine Bosse, erhvervskvinde og bestyrelses-
formand Det Kgl. Teater. gitte ørskou, direktør Kunsten og fm Statens Kunstråd, Claus ladegaard, område-
direktør Det danske Filminstitut, tonny thorup, Erhvervschef Aalborg Kommune
Mød	også: Boris Boll-Johansen, billedkunstner, forfatter og crowdfunder, Jesper lemke, booker Distor-
tion Festival, Solvej Helweg Ovesen, kurator Berlin, Hanne linblad, Call me

KUltUrlABOrAtOriEt i PrAKSiS 
– væk med kedelige pamfletter og løftede pegefingre!
Fredag	kl	9.30-11.30	–	Lille	Sal
Vær med når kulturlaboratoriet ”Væk med kedelige pamfletter og løftede pegefingre” finder på kommunikative 
løsninger på en aktuel samfundsudfordring. Det handler om social innovation med kultur og design som driv-
kraft. Fire deltagere fra kommune, universitet, virksomhed og kultur/design arbejder sammen om at finde en 
løsning på en udvalgt samfundsudfordring.

Facilitator: Michael Fock, leder af Kulturværftet Helsingør
Overdommer: Flemming Møller Mortensen, formand Folketingets Kulturudvalg
I	panelet: line Marie Bruun Jespersen, adjunkt Aalborg Universitet, Preben Stæhr, virksomhedsejer, 
lars toft Simonsen, fm Kulturudvalget Albertslund Kommune, Michael Mansdotter, leder Trekanten Bib-
liotek og Kulturhus
Arr.: Vestegnens Kulturinvesteringsråd
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FOrAndring/FOrUndring/FOrVAndling – om kunst, der bevæger
Fredag	kl.	10.00-12.00	-	Contempo
I værket ”Forvandling” sætter kunstneren Annette Wier fokus på de øjeblikke i vores liv, som har fået os til at 
ændre retning eller perspektiv. Deltagerne bidrager med små fortættede fortællinger om, hvad der har gjort en 
forskel i deres liv: et kunstværk, en lærer, en naturoplevelse, en artikel, en berøring, en åbenbaring. Annette 
Wier præsenterer sin skulptur, som inviterer til refleksion over, hvordan vi under ethvert møde og i mødet med 
kunst kan modtage impulser, der kan få afgørende betydning. Hvordan holder vi os åbne for den slags impulser?

Vært: Helle Solvang
Inspiratorer: Annette Wier, billedkunstner, Peter Engberg, eventyrer og filminstruktør

Se også ”Via Dialog” fredag kl. 12.00.

littErAtUrEnS rOllE i BiBliOtEKEt – bibliotekets rolle i litteraturen
Fredag	10.00-12.00	–	Brøndum
Dansk litteratur er med til at binde os sammen som nation. Vi bruger den til at forstå os selv og Danmark. Lit-
teraturen giver plads til eftertænksomhed, nærvær og indlevelse. Den åbner for livsnerven i vores demokrati 
– samtale og dialog. 
Bibliotekerne er landets største litteraturformidlere. Hvilken betydning har bibliotekerne for forfattere? Hvad 
betyder bibliotekernes litteraturformidling for borgerne og deres lyst til at læse? Hvilken rolle spiller biblioteket 
for samfundet og den demokratiske samtale? 
Der lægges op til debat om disse emner og alle de andre.
Vi slutter med jazz’n’poetry og bobler.

Moderator: Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Biblio-
teksforening
I	panelet: Marianne Jelved, kulturminister, Steen B. Andersen,
 fm Kulturudvalget Århus, fm Danmarks Biblioteksforening, Egon 
Clausen, forfatter, næstformand i Dansk Forfatterforening, 
 Johannes riis, litterær redaktør Gyldendal
Arr.: danmarks Biblioteksforening og Morsø Folkebibliotek

HVAd KAn POlitiKErnE 
gørE FOr KUltUrEn? 
Kulturens udfordringer – og løsninger
Fredag	kl.	11.30-13.00	–	Store	Sal	
En debat med kulturminister Marianne Jelved (R), forhenværende 
kulturminister Uffe Elbæk (Alternativet) samt MEP Morten Mes-
serschmidt (DF).

Moderator: Clement Kjersgaard
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PUBliKUMSUdViKling Og -AdFærd i EUrOPA
Fredag	11.30-13.00	–	Lille	Sal
Teatre, kulturhuse og -institutioner over hele Europa er på udkig efter svar på de essentielle spørgsmål om, 
hvordan publikum udvikler sig og ændrer adfærd i disse år:
Hvordan opnår man en bedre dialog med sit publikum? Hvilke projekter kan man søsætte, som vil sikre øget 
engagement, co-creation og loyalitet? Hvordan skal man prioritere abonnementsordninger i forhold til løssalg? 
Og hvordan påvirker digitaliseringen publikums adfærd? Nogle af Europas førende eksperter på dette område 
vil drøfte disse spørgsmål og præsentere en række projekter, der tager udgangspunkt heri.
Blandt disse projekter finder man ikke mindst det store EU-projekt, Theatron, som rummer prominente danske 
aktører – herunder teatrene i Odense, Aarhus og Aalborg.

Moderator: Christian Have
I	 panelet: Klaus Siebenhaar, professor Freie Universität Berlin, Achim Müller, forsker Freie Univer-
sität Berlin, Else Christensen redzepovic, direktør Det danske Kulturinstitut Bruxelles, Morten Kirkskov, 
 direktør Aalborg Teater, louise Ejgod Hansen, forskningsleder rethinkIMPACTS 2017, dennis Edwin 
Wright, CEO Audux

Samtalen foregår på engelsk

SAlOn K OM KUltUrFOrMidling PÅ tV
Fredag	kl.	12.00-13.00	–	DR	Kultur
Denne Salon K handler om måden, vi formidler kulturen inde i fjernsynet. Gør vi det godt nok, eller er der plads 
til forbedring? Gennem godt og vel 20 år som aktiv i kulturformidlingens tjeneste har Adrian Hughes set og 
prøvet det meste. Alligevel kan der være grund til at lære nyt.  Kommer kunstnerne nok til orde, og formidles 
kunsten for poppet, eller bliver det omvendt for kedeligt? Debatten åbnes, og hvor kritik og gode ideer er me-
get velkomne fra både gæster og salen. 

Moderator: Adrian lloyd Hughes
I	panelet: Morten Hesseldahl, direktør for Det Kongelige Teater og tidligere chef for DR Kultur, ditte Maria 
Bjerg, sceneinstruktør og kunstnerisk leder af global stories, Kathrine Windfeld, filminstruktør

ViA diAlOg – efter samtalen ”Forandring/forundring/forvandling”
Fredag	12.00-15.00	–	Mødested:	Æblehaven
Det er ikke altid, de vigtigste samtaler, erkendelser og beslutninger foregår under en debat eller rundt om et 
bord. Derfor inviterer Kulturmødet til en række samtaler til fods. 
Disse samtaler er organiseret og faciliteret på en sådan måde, at deltagerne får mulighed for at anvende flere 
sanser – hoved, hjerte og hænder – i arbejdet med et spørgsmål/tema.
Der inddrages metoder fra kunstens domæne til at undersøge ”det vi ikke ved endnu”. Der indgår refleksive 
samtaler både med dig selv, en partner og en gruppe, såvel som stilhed og mere håndgribeligt arbejde (van-
dring og modellering). Via Dialog indgår i kulturmødet for at skabe et anderledes rum for enten forberedelse 
til- eller refleksiv bearbejdning efter debatter og saloner. Via Dialog går gennem byen og skoven ud til fjorden 
– og tilbage igen. I alt ca. 4 kilometer, som vi går på 2½-3 timer.

Facilitatorer: Palle Svendsen og Frans van der Woude, Bumblebee
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VAndringEr PÅ FOrtællingEnS HOVEdVEJ 
Fredag	12.00-14.00	–	M.C.	Holms	Skole
Med udgangspunkt i Kulturminister Marianne Jelveds udmelding om regeringens nye strategi for, hvordan alle 
børn og unge kan møde kunst og kultur vil deltagerne få smagsprøver på forskningsbaseret implementering 
af kunst og kultur i skolen. 
Vandringerne er udviklet gennem flere år og er praktiske eksempler på Den Åbne Skole, hvor læring og kultur 
smelter sammen. Deltagerne får praktiske erfaringer med ekspeditionerne sammen med børn, lærere, pæda-
goger, kunstnere, kulturinstitutioner og forskerne. Ekspeditionerne følges og dokumenteres af en ”journalist-
gruppe” med børn fra MC Holms Skole og Hem Skole. Tilbage på skolen vil børnenes beretninger kickstarte 
en faglig refleksion om Den Åbne Skole.
Forud for samtalen er der mulighed for at deltage i en ekskursion med M.C. Holms Skolen, hvor deltagerne 
sammen med børnene oplever konceptet i praksis. 

Moderator: Kirsten langer, leder af M.C. Holms Skole og Helle Kappel nielsen, leder Hem Børnehus og Skole
I	panelet: Kjeld Fredens, adj. professor Aalborg Universitet, tatiana Chemi, lektor Aalborg Universitet, 
Beth Juncker, professor Københavns Universitet, Steen Folmer Jensen, billedkunstner, Ulla Krebs Bille, 
forfatter og stifter Creative Learning Lab, Anna Marie Holm, billedkunstner, Felix Pedersen, billedkunstner
Arr.: M. C. Holms Skole og vandringspaedagogik.dk

MEdiErnE Og KUltUrEn – Hvad skal kulturen/kunsten og medierne med hinanden?
Fredag	kl.	13.30-15.30	–	Store	Sal
Medierne er samfundets største forbrugere af kunst og kultur, samtidigt med, at de er nogle af de vigtigste 
skabere og formidlere af kunst og kultur. Mediernes mange roller og måden at spille dem på sættes til debat. 
Hvor magtfulde er medierne egentlig? Har de et ansvar for kunsten og kulturen, eller er de blot vidner til dem? 
Hvad med anmelderne? Har de fortjent agt som de har magt? Er de til nogen nytte?

Moderator: Christian Have
I	 panelet: Marianne Jelved, kulturminister, Morten Messerschmidt, MEP Dansk Folkeparti,  Jesper 
Beinov, kulturredaktør Berlingske, tine Smedegaard Andersen, kulturdirektør Danmarks Radio, Anne 
Middelboe Christensen, kritiker Information, turid Fennefoss, chefredaktør Nordjyske Medier
Opponenter: Morten Kirkskov, direktør Aalborg Teater, Christian S. nissen, medierådgiver og forfatter, 
Mikkel Harder Munck-Hansen, freelance teaterkunstner

dAnSK tEAtErS UdFOrdringEr Og dilEMMAEr – to be or not
Fredag	kl.	13.30-15.00	–	Lille	Sal
Vi venter på 20. år på en revision af teaterloven, alt imens udfordringerne vokser sig større og større for hver 
dag!  Hvad er visionen for dansk scenekunst frem mod 2020? Formål, relevans, digitalisering, publikumsudvik-
ling, øget fokus på børn og unge, bedre formidling, Det Gode Værtskab er bare nogle af de mantraer der skal 
”redde” teatret!  Men hvad med dramatikken, indholdet, ordet og skuespillerne ... hvor blev det af i debatten?

Moderator: Clement Kjersgaard
I	 panelet: Morten Hesseldahl, teaterchef Det Kgl. Teater, lasse Bo Handbjerg, direktør Mungo Park 
Kolding, Kitte Wagner, direktør Nørrebro Teater, Sandra Yi Sencindiver, skuespiller og iværksætter, Katja 
Holm, Formand Dansk Skuespillerforbund, ditte Maria Bjerg, leder af Global Stories og fm for Kunststyrel-
sens scenekunstudvalg
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annonce

Se mere på www.kulturkanten.dk
Kontakt: Anders Stensgaard Jensen, anstje@rn.dk eller Claus Svenstrup, c.svenstrup@rn.dk

Kunstnere bruges mere og mere i 
erhvervslivet. 
Fordi de tænker anderledes.

Kunstneren tænker innovativt, 
kreativt, utraditionelt, ser det mulige i 
det umulige og giver sjældent op. 

Det er sådan, kunst bliver til.

Gør brug af kunstnere og deres 
metoder i din virksomhed – og få 75 % 
betalt af Kulturaftale Nordjylland.

Det gjorde Gajhede & Thorsen i 
Skagen og Senhjerneskadecentret i 
Frederikshavn.

”Vi regner med at samarbejdet mellem 
kunstneren og vores virksomhed 
resulterer i konkret produkudvikling og 
på sigt bidrager til sorte tal på bundlinjen”. 
Michael Venøbo, 
Gajhede og Thorsen Bådebyggeri, Skagen.

”Med vores projekt vil vi vise, at involver-
ing af kunsten nytter og at kunst kan give 
identitet, involvere brugerne og give plads 
til en menneskelig dimension”. 
Torben Pedersen, 
Senhjerneskadecenter Nord, Frederikshavn.

Kunstnere er ikke bare noget, 
man hænger op på en væg…
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ElEKtrOniSK KUnSt Og KUltUr 
 – ungdommen eller fremtiden?
Fredag	kl.	14.30	-16.00	–	Rytmen
Platform4’s brugere arbejder med elektronisk kunst og kultur – i 
dag måske repræsentanter for ungdommens kultur – i fremtiden 
måske kunstens nye genre?
I en forhåbentlig blandet forsamling af interesserede og udøven-
de, amatører og professionelle – alle med lige mulighed for at 
udtrykke og diskutere deres erfaringer og synspunkter – vil Plat-
form4 rejse spørgsmål om hvordan elektronik og digital teknologi 
kan og vil udvikle vores kunst og kultur? Dertil også hvilke kom-
petencer der bliver fremtidens standard?

Moderator: Platform4
Arr.: Platform 4

EMPAti Og SEnSitiVitEt – om følsomhed som guide
Fredag	kl.	15.30-17.00	–	Lille	sal
Det skønnes, at hver femte dansker er ’særligt sensitiv’. De er udstyret med en berigende åbenhed, lydhørhed 
og sensivitet, men oplever det som udfordrende at færdes i et stadigt mere hektisk hverdagsliv. Kom og bidrag 
til en lydhør samtale om særligt sensitives kompetencer og om, hvordan empati, tillid og sansen for sensivitet 
kan styrkes i vores kultur. 

Moderator: Helle Solvang
Inspiratorer: Helle Jensen, fm foreningen Børns Livskundskab, Peter Høeg, forfatter, medstifter af forenin-
gen Børns Livskundskab

Se også ViA diAlOg fredag kl. 17.00.

innOVAtiOn Og FOrrEtningSUdViKling – kom og tænk højt og nyt!
Fredag	kl.	15.30-17.00	–	Brøndum
Hvis vi skal have kulturen til at udvikle sig, skal den have en styrket økonomi. Vi kan ikke forvente, at dette vil 
ske ved yderligere tilførsel af offentlige midler til kulturen. Derfor må kulturlivet selv tænke innovativt i forhold 
til at løfte de to bundlinjer: hvor mange der oplever kulturen, og hvor mange penge der klinger i kasseapparatet 
fra andre kilder end det offentlige. Initiativretten ligger hos kulturen, så kom og diskuter og giv eksempler på, 
hvordan vi kan understøtte bruger- og publikumsudvikling, innovation og nye forretningsmodeller i kulturen 
og dens institutioner.

Moderator: Søren Würtz, chefkonsulent Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi
Arr.: CKO og OplevVækst
I	panelet:	Jan Michael Madsen, direktør Fonden Tordenskiold, gunnar Madsen, leder ROSA, Jens Kru-
höffer, direktør JKInnovation
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UngE-tOPMødE 1.0
Fredag	16.30-18.30	–	Frontløberen
Topmødet giver de unge mulighed for at mødes og udveksle idéer, erfaringer og oplevelser og finde sammen 
til nye projekter, på tværs af organisationer og bygrænser. Topmødets fokus er at kunne videregive erfaringer 
fra dette års Kulturmøde, samt at give et inspirationskatalog til det kommende unge-år i 2015. 
Hvilke tværnationale projekter kan vi lave sammen? Mødet vil give anbefalinger til aktører, der arbejder med 
unge og ungdomskultur og inspirere unge, der gerne vil arbejde med kultur og for kulturorganisationer. Under 
debatten sendes der live radio på ANR i programmet ”Den 4. Limfjordsforbindelse”.

Facilitator:Signe Juhler, leder Frontløberne
Arr.: Frontløberne og Aarhus 2017

BillE, lArS, SUSAnnE – Og AllE dE AndrE - dansk film; succes eller fiasko?
Fredag	kl.	17.00-19.00	–	Store	Sal
Efter mange gode år er dansk film i krise, både hvad angår kvalitet og økonomi. Nogle mener, at vækstlaget i 
dansk film er blevet glemt, og at store udgifter til forgæves manuskriptskrivning og udvikling af enkeltprojekter 
har sat dansk film i stå. Samtidig trækker TV-drama millioner til TV-skærmen og udenlandsk TV kopierer dansk 
TV-drama. Er det også Hollywood-kloning eller er det ægte dansk? Og skal det overhovedet være ”dansk”?

Moderator: Clement Kjersgaard
I	panelet: Marianne Jelved, kulturminister, Henrik Bo nielsen, direktør DFI, Carsten Holst, direktør Film-
by Aarhus, Kathrine Windfeld, filminstruktør, daniel Flendt dreesen, redaktør Krystalbilleder, Per Juul 
Carlsen, kritiker og journalist DR

ViA diAlOg – efter samtalen ”Empati og sensitivitet”
Fredag	17.00-20.00	–	Mødested:	Æblehaven
Det er ikke altid, de vigtigste samtaler, erkendelser og beslutninger foregår under en debat eller rundt om et 
bord. Derfor inviterer Kulturmødet til en række samtaler til fods. 
Disse samtaler er organiseret og faciliteret på en sådan måde, at deltagerne får mulighed for at anvende flere 
sanser – hoved, hjerte og hænder – i arbejdet med et spørgsmål/tema.
Der inddrages metoder fra kunstens domæne til at undersøge ”det vi ikke ved endnu”. Der indgår refleksive 
samtaler både med dig selv, en partner og en gruppe, såvel som stilhed og mere håndgribeligt arbejde (van-
dring og modellering). Via Dialog indgår i kulturmødet for at skabe et anderledes rum for enten forberedelse 
til- eller refleksiv bearbejdning efter debatter og saloner. Via Dialog går gennem byen og skoven ud til fjorden 
– og tilbage igen. I alt ca. 4 kilometer, som vi går på 2½-3 timer.

Facilitatorer:	Palle Svendsen og Frans van der Woude, Bumblebee

FOlKEtingEtS KUltUrUdVAlg tAgEr iMOd
Fredag	kl.	17.30-19.00	–	Lille	Sal
Folketingets Kulturudvalg har byttet gruppeværelset på Christiansborg ud med Lille Sal på Kulturmødet. Men 
dagsordenen er den samme: dansk kulturliv og kunstens udfordringer. Forskellen er, at Kulturudvalget får 
modspil af befolkningen – i hvert fald den del af den, der er mødt op til udvalgets åbne samråd.
.
Moderator: Christian Have
I	panelet: Medlemmer af Folketingets Kulturudvalg: Alex Ahrendtsen, MF Dansk Folkeparti, Mette Bock, MF 
Liberal Alliance, Flemming Møller Mortensen, MF Socialdemokraterne, Morten Marinus, MF Dansk Folkeparti
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EVEntS – kultur eller elitære kræmmermarkeder?  
Fredag	17.30-19.00	–	Brøndum
Hvilke rammer arbejder vores events under og med hvilke formål afholdes de? Er det økonomisk og kulturelt 
forsvarligt og bæredygtigt at kulturhistoriske-, musik- og sportsevents primært drives af lokale ildsjæle? Hvad 
er formålet med vores kulturevents og hvorfor prioriteres andre kulturinstitutioner højere, hvis vores events 
økonomisk skaber større vækst og bidrager betydeligt til et områdes kulturelle imageværdi. 

Moderator: Ulla tofte, direktør Golden Days
I	panelet: John Fogde, talsmand og booker NorthSide Festival, Hanne damgaard, kulturdirektør Horsens 
Kommune, Jan Michael Madsen, direktør Fonden Tordenskiold, Kathrine Winkelhorn, adjunkt Malmö Uni-
versitet, Signe lopdrup, adm. direktør Roskilde Festival
Arr.: OplevVækst ved Visitnordjylland, Business Aalborg, Aalborg Samarbejdet, region nordjylland 
og Aalborg Kommunes Kulturforvaltning

SKOlEn Ud AF BOKSEn – om at nære kreativiteten
Fredag	kl.	20.00-23.00	–	Store	Sal
Én af skolereformens store visioner er, at børn skal møde kunst og kultur tidligere og mere kvalificeret. Alle 
fødes kreative, men det har vist sig, at opfindsomhed og evnen til at se mangfoldige muligheder, daler i løbet af 
barndommen. Det skal ikke ske. Skolereformen forudsætter involvering af forældre, kunstnere og kulturinsti-
tutioner og skaber rammer for, at vi kan nære børns kreativitet og lære dem at navigere efter og stole på deres 
sanser. Men hvordan gør vi det bedst? Hvordan kan vi sikre, at børnene tænker lige så meget ”ud-af-boksen” 
og lytter ligeså naturligt ”ind-til-kilden”, når de forlader skolen, som på første skoledag? Det forventes, at alle 
i salen deltager aktivt i samtalen. 

Facilitatorer: Helle Solvang og lone Belling
Mød: lene tanggard, professor Aalborg Universitet, tatiana Chemi, lektor Aalborg Universitet, Forenin-
gen Børns livskundskab v. Peter Høeg, forfatter, Katinka gøtszche, gymnasielærer, Søren raffnsøe 
Hultberg, performer og kreativ leder Xeneriet, lucas Anthony Cone, One World Musical, Josephine Saa-
bye, One World Musical
Ledelsen	lytter: Marianne Jelved, MF, kulturminister, Alex Ahrendtsen, MF Dansk Folkeparti. Per Clau-
sen, MP Enhedslisten, Kirsten langer, skoleleder M. C. Holms Skole, Anette Jensen, skolechef Vejle Kom-
mune

KUltUrEnS øKOnOMi UndEr PrES – er vi bagud og er crowdfunding en løsning? 
Fredag	kl.	20.30-22.00	–	Lille	Sal
Amerikanerne crowdfunder for milliarder. I det tyske regeringsgrundlag kan man læse, at crowdfunding er et 
nyt, spændende fænomen, det er værd at holde et vågent øje med. Danmark halter tilsyneladende bagefter på 
crowdfundingområdet. Er der nogen grund til det? 

Moderator: Christian Have
I	panelet: Boris Boll-Johansen, forfatter, Anneline Köhler Juul, kulturel iværksætter, lea Korsgaard, 
ansvarshavende redaktør Zetland, gitte ørskou, direktør KUNSTEN, Søren Kaare-Andersen, direktør 
 Bikuben fonden, Steffen nørgaard, direktør Spar Nord Fonden, rasmus tscherning, direktør Center for 
Kultur og Oplevelsesøkonomi
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  SubCell Live    
Med SubCell Live kan udøvende kunstnere nå et større live publikum, selv 
bestemme billetprisen og samtidig beskytte deres rettigheder.

Koncerter, teater, events, konferencer o.s.v. livetransmitteres til publikums 
smartphones og tablets med SubCells app baserede teknologi.

Mød SubCell på Kulturmødet Mors, hvor vi live-streamer flere af de store
debatter og koncerter.

Kontakt og mere info på audux.dk

Live-broadcast

udøvende kunstneres nye medie
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Lørdag 23. august 2014
KUnSt SOM VArE – om kunsten i den digitale verden
Lørdag	09.00-11.00	–	Store	Sal
Hvad betyder de digitale og sociale medier for udbredelse og omsætning af kunsten? Hvordan får talentet 
plads på et kunstmarked præget af konkurrence og vanetænkning? Hvad kan vi lære af udlandet og de dan-
skere, der bor der? Hvornår er kunsten national, og hvornår er den international? Vi kender til copyright, men 
findes ”copyleft” som udtryk for en ny finansiering af den skabende kunst? Vi diskuterer disse udfordringer og 
finder løsninger på dem.

Moderator: Clement Kjersgaard
I	panelet: Morten thorning, leder Animationssskolen Viborg, gitte grönfeld Wille, kulturchef Kultur Skå-
ne, Asta Wellejus, direktør Die Asta Experience, Katja Holm, skuespiller og fm Dansk Skuespillerforbund, 
lea Korsgaard, ansvarshavende redaktør Zetland, Claus Vesterskov, musiker og iværksætter, Kathrine 
Windfeld, filminstruktør

rYK PÅ lEdElSEn – om at styre kreativitet og ustyrlighed
Lørdag	kl.	9.00-11.00	–	Brøndum
Leg og ustyrlig kreativitet styrker indlæringen. Men hvordan kan skoleledere på én og samme tid styre og 
fremelske ustyrlighed?  
Vi ’rykker rundt’ på ministertaburetter og ministerie-skel, folketingspolitikeres tænkning og ledernes vaner 
for at undersøge, hvordan samarbejde på skoleområdet kunne styrkes og underbygge nye læringsformer og 
kreativitet. Innovative tænkere, lærere og iværksættere vender alting på hovedet og kommer med bud på nye 
scenarier. Kom og deltag i legen.

Moderator: Helle Solvang
Deltagere: Anette Jensen, skolechef Vejle Kommune, Kirsten langer, skoleleder M. C. Holms Skole, 
tatiana Chemi, lektor Aalborg Universitet, niels Christian nielsen, erhvervsudvikler og forfatter, Kjeld 
Fredens, professor Aalborg Universitet, lene tanggaard, professor Aalborg Universitet, Beth Juncker, 
professor Københavns Universitet, Michael Mansdotter, leder kulturstedet Trekanten, Jan Jacobsen, leder 
Aalborg Kulturskole, Justine grønbæk Pors, lektor Copenhagen Business School

grøn dAnnElSE – en oplevelses-samtale
Lørdag	kl.	09.00-11.00	–	Lille	Sal
Hvordan kan vi røre mennesker, så det bliver meningsfuldt for os at slå ind på vejen mod et mere bæredygtigt 
samfund?  Hvordan gør vi den grønne omstilling til noget meningsfuldt og berigende for det enkelte menneske 
og hvordan skaber vi handlingsduelige medborgere. Deltag i samtalen og oplev kunstnernes bidrag til den.

Facilitator: rane Baadsgaard lange, lærer Vestjyllands Højskole
Mød	også: Birgit lykke, musiker, Simon Elsborg nygaard, phd-stipendiat Aarhus Universitet, Sandra 
Willumsen, projektleder Praktisk Økologi, Else Mathiassen, forstander Vestjyllands Højskole, Jacob Skyg-
gebjerg, forfatter
Arr.: Vestjyllands Højskole

  SubCell Live    
Med SubCell Live kan udøvende kunstnere nå et større live publikum, selv 
bestemme billetprisen og samtidig beskytte deres rettigheder.

Koncerter, teater, events, konferencer o.s.v. livetransmitteres til publikums 
smartphones og tablets med SubCells app baserede teknologi.

Mød SubCell på Kulturmødet Mors, hvor vi live-streamer flere af de store
debatter og koncerter.

Kontakt og mere info på audux.dk

Live-broadcast

udøvende kunstneres nye medie
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UngEZOO – om ungdomskultur anno 2014
Lørdag	kl.	9.00-11.00	–	Frontløberen
Hvem er de unge egentlig – og hvordan er deres kultur(er)? Er det så forskelligt fra voksnes og børns – og 
hvordan det? Hvad er de inspirerede af? Hvad præger deres hverdag? Hvordan agerer forskellige kulturgrup-
per på de sociale medier? Hvordan ser de unge selv på at være sociale gennem en skærm? 
Hvordan opfatter unge den kommunikation, der kommer fra etablerede institutioner og organisationer? Hvor-
dan kan den etablerede kulturscene tiltrække unge målgrupper? Hvad skal der til, for at de unge kommer ind 
ad døren? Hvad kan det etablerede kulturliv lære af unges kommunikationsformer? 

Frontløberne inviterer et panel af unge med holdninger til debat. Alle paneldeltagerne er mellem 16 og 20 år 
og repræsenterer forskellige kulturer blandt unge i Danmark.

Moderator: Palle Svendsen, Bumble Bee Project
I	panelet: rasmus dahl theisen, musiker Rakkerpak, Ella l. Bulman-May, frontløber, Kristian Huss, 
fm UngdomsRådet i Thy, Emilie Qvist Kjærgaard, projektleder Kulturjægerne Viborg, Sylvester Bajda, 
 gymnasielev, Maya Husted davidsen, projekt Rampen

HVAd HAr dU MEd? – frivillighed under forandring 
Lørdag	kl.	10.00-12.00	–	Contempo
Frivillighed er under kraftig forandring og kræver øget faglighed fra både de frivillige og fra organisationerne. 
Vær med i en samtalesalon om, hvordan man som frivillig bedst bidrager, og hvordan institutioner, foreninger 
og organisationer kan organisere, støtte og invitere frivilliges bidrag på nye måder. Det forventes, at alle i 
salen deltager aktivt i samtalen.

Facilitator: nadja Pass, Borgerlyst
Mød: Frederik C. Boll, direktør Ingerfair, Bente Schindel, sekretariatsleder Kulturelle Samråd i Danmark

UngE-tOPMødE 2.0
Lørdag	11.15-13.00	–	Frontløberen
Topmødet giver de unge mulighed for at mø-
des og udveksle idéer, erfaringer og ople-
velser og finde sammen til nye projekter, på 
tværs af organisationer og bygrænser. Top-
mødets fokus er at kunne videregive erfarin-
ger fra dette års Kulturmøde, samt at give et 
inspirationskatalog til det kommende unge-år 
i 2015. 
Hvilke tværnationale projekter kan vi lave 
sammen? Mødet vil give anbefalinger til aktø-
rer, der arbejder med unge og ungdomskultur 
og inspirere unge, der gerne vil arbejde med 
kultur og for kulturorganisationer. 

Facilitator: Signe Juhler, leder Frontløberne
Arr.:	Frontløberne og Aarhus 2017
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AMAtørKUltUr – fra stedbarn til aktiv medspiller
Lørdag	11.15-12.15	–	Lille	Sal
Et enigt Folketing udtalte i 2004, at det ”tillægger det frivillige arbejde inden for kunst og kultur stor værdi. 
Arbejdet har stor betydning for borgernes udfoldelsesmuligheder, for udviklingen af forpligtende fællesskaber, 
for indsigt i den skabende proces og for den kunstneriske fødekæde. Det frivillige kulturelle område spiller en 
stor rolle for den lokale og regionale kulturpolitik.”
Siden har der ikke fra national side været stor opmærksomhed på amatørkulturen. I denne samtale sættes 
der fokus på den betydning, som de mange amatørkor, amatørorkestre, amatørteatre m.fl. har for det lokale 
kulturudbud og den kunstneriske fødekæde. Hvordan sikrer man bedst, at amatørkulturen bliver en aktiv med-
spiller i hele kulturlivet og for alle mennesker. 

Moderator: Ulla tofte, direktør Golden Days
I	panelet: lauge larsen, medlem af Morsø Byråd (A) og fm børne- og kulturudvalget, Karen louise Erich-
sen, afdelingsleder for kultur og naturformidling Thisted Kommune, Anders Hind, landsformand Dansk Ama-
tør Teater Samvirke, Susan Fazakerley, sekretariatsleder Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Arr.: Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

SAMtAlEn FOrtSættEr  – Kulturmødet ser tilbage – og frem!
Lørdag	kl.	12.00-14.00	–	Store	Sal
Hvad nåede vi de sidste 48 timer? Hvad har vi nået det sidste år? Kunstnere giver nogle bud – på deres måde. 
Kulturmødet Mors’ moderatorer deler essenserne fra Kulturmødets mange samtaler og debatter. Vi får en 
melding fra Unge-topmødet og nogle af debattørerne giver deres besyv med. Men først og fremmest ser vi 
fremad. Og når politikerne runder af, bliver det ikke blot med et ”På gensyn” 20.-22. august 2015, men med en 
opfordring til at komme i arbejdstøjet nu – og lade samtalen om kunst og kultur fortsætte i alle årets 8760 timer.

Moderator: Clement Kjersgaard
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Mød blandt andre: 
  
Adrian Lloyd Hughes og Tore Leifer i 
Kunstquizzen

 
Niels Frid-Nielsen fra Kulturnyt
 
 
Lasse Marker i Kulturknuserne

 
Filmanmelder Per Juul Carlsen fra Filmland - 
og mange flere…

Oplev kultur- & dokumentarprogrammer i 
radio- og tv-biograferne 

Nyd smuk klassisk musik fra P2’s 
Natsværmeren en lun sensommeraften og lyt 
også til jazz og beat i løbet af Kulturmødet

I løbet af Kulturmødets 48 timer vil du også 
kunne overvære flere hede diskussioner og 
debatter mellem DR og danske kulturpersoner

Hør også om Koncerthusets tilbud til børn 
og unge og se eksempler på nogle af de 
produktioner DR sender henover det kom-
mende efterår og vinter 

Gå ikke glip af en snigpremiere på DR’s nye 
store dramaserie ”1864”, der er skrevet og 
instrueret af Ole Bornedal

på Kulturmødet Mors 2014!

Mød en række af DR’s kulturværter. Deltag i vore kulturevents og gå 
på opdagelse i nogle af DR’s kulturprogrammer i radio og TV

Vi ses i DR ved KulturFjorden, Jernbanevej 44
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De	leder	samtalerne…					

Christian Have (f. 1954) er kreativ direktør i Have Kommunikation, som han 
grundlagde i 1983. Tidligere trommeslager i grand prix-vindergruppen Mabel. Her-
efter kommunikationsrådgiver. Har arbejdet med de største events i Danmark, men 
også i USA, Rusland og Asien. Har modtaget adskillige priser for sit arbejde og er 
forfatter til flere bøger. Han var 2007-12 adjungeret professor ved Aalborg Univer-

sitet og 2010-12 ved Copenhagen Business School. 

Clement Kjersgaard (f. 1975) er TV-vært, skribent og foredragsholder. Allerede 
som 11-årig grundlagde han Århus Børneradio. I 1997 blev han bachelor i filosofi, 
politik og økonomi ved Oxford University. I 2002 erhvervede han en BA som scient. 
pol. ved Københavns Universitet. Fra 2004 har han gjort sig kendt gennem en 
mængde DR-programmer, senest Debatten og Hos Clement. Kjersgaard er også 

udgiver af det politiske magasin RÆSON og har sågar skrevet en musical. Han er en flittig foredragshol-
der og ordstyrer. I 2011 modtog Kjersgaard Publicistprisen. 

Helle Solvang (f. 1967) er medarbejder ved DR P1, foredragsholder, procesfacilitator 
m.m. Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling Københavns Universitet. Fra 
1997 DR, bl.a. P2Musik og P1, nu Sproglaboratoriet. Solvang interesserer sig for og 
arbejder meget med kommunikation i alle dens former - fra den enkle mellem to til 
samtale i store sammenhænge. Ud over sit P1-arbejde er hun aktiv i højskolemiljøet, i 

forskellige netværk og med udviklingen af mere spektakulære projekter inden for kommunikation.
Katrine Nyland Sørensen (f. 1971) er chef for Musicon. Hun er oprindelig uddannet cand.scient.pol. og ar-
bejdede fra 1992-2014 som radiovært og siden hen redaktør på P3, P2 og P1. Fra 2011 til 2014 var hun 
næstformand for Statens Kunstråds Musikudvalg. Som chef for Musicon i Roskilde arbejder hun med at ud-
vikle en ny bydel, som tiltrækker både kulturaktører, innovative virksomheder, uddannelser, børnefamilier og 
ejendomsudviklere.

Katrine nyland Sørensen (f. 1971) er chef for Musicon. Hun er oprindelig uddannet 
cand.scient.pol. og arbejdede fra 1992- 2014 som radiovært og siden hen redaktør på 
P3, P2 og P1. Fra 2011 til 2014 var hun næstformand for Statens Kunstråds Musikud-
valg. Som chef for Musicon i Roskilde arbejder hun med at udvikle en ny bydel, som 
tiltrækker både kulturaktører, innovative virksomheder, uddannelser, børnefamilier og 
ejendomsudviklere.
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Mød	dem	på	Kulturmødet	Samtale…					

Alex Ahrendtsen (f. 1967). MF 
Dansk Folkeparti. Kulturordfører, 
medlem af Kulturudvalget. Forfat-
ter, oversætter, forlægger. Cand. 

mag. dansk og religion Syddansk Universitet. 

Steen B. Andersen (1961). For-
mand for Kulturudvalget Aarhus 
Kommune (S). Formand for Dan-
marks Biblioteksforening.

tine Smedegaard Andersen (f. 
1964). Kulturdirektør Danmarks 
Radio. Teolog Århus Universitet og 
historiker  l’Université de Grenoble.  

Tidligere direktør Dansk Litteraturinformationscenter, 
forlagene Rosinante og Gyldendal og næstformand 
Dansk Forlæggerforening.

Sylvester Bajda (f. 1996) Gymna-
sieelev og har sideløbende uddan-
net sig fra Imagine Nørrebro, pro-
jektakademiet. Dyrker kulturlivet 

og opsøger helst ”terra incognita”.

Kenneth A. Balfelt (f. 1966). Bil-
ledkunstner. Arbejder med social-
politiske projekter i det offentlige 
rum. Han arbejder i stort omfang 

med socialt udsatte, unge med anden etnisk bag-
grund, i social boligkvarterer, med stofbrugere, 
hjemløse m.v.

Jesper Beinov (f. 1971). Kultur-, 
debat- og navneredaktør Berling-
ske. Cand.mag historie og dansk, 
Master Europastudier og Master 

Redaktionel Ledelse. Stedfortrædende chef Ber-
lingske og censor ved de journalistiske uddannelser 
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Dan-
marks Medie- & Journalisthøjskole.

 @JesperBeinov

lone Belling (f. 1957). Ledelses- 
og innovationskonsulent. Designer 
og faciliterer strategiske og innova-
tive forandringsprocesser. Skaber 

af rum for udviklende dialoger og kreative U-rejser. 

Ulla Krebs Bille. Stifter og med-
ejer Creative Learning Lab. Danser 
og koreograf.  Grundlægger Sam-
sø Danseteater, medarbejder Dan-

sens Hus. Omfattende arbejde med udvikling af 
dans og bevægelse for børn og unge. Koreografi til 
bl.a. musicals, egnsspil og musikvideoer.

ditte Maria Bjerg (f. 1960). Sce-
neinstruktør, kunstnerisk leder af 
Global Stories, formand for Pro-
jektstøtteudvalget for Scenekunst. 

Efter at have iscenesat musikdramatik, ny dramatik 
og klassiske tekster på scener i hele Danmark, ar-
bejder hun nu med researchbaseret dokumentar 
teater inden for rammerne af produktionsplatfor-
men Global Stories.

 
Mads Bjergen (f. 1979) er poetry 
slammer og eksistens-detektiv. 
Optrådte til p3 guld 2009 (dog 
uden at mikrofonen duede). Mod-

tog Transformators undergrundspris i 2010. Har 
derudover tabt i mangt og meget, hvilket har skabt 
grobund for et solidt poetisk virke. 

thomas Blachman (f. 1963). 
Jazzmusiker, komponist og produ-
cer. Kontroversiel kulturpersonlig-
hed og TV-medarbejder, bl.a. i se-

rierne Idols, Xfactor og Blachman. 

Mette Bock (f. 1957). MF Liberal 
Alliance. Kulturordfører, medlem 
af Kulturudvalget.
Mag.art. filosofi Syddansk Univer-

sitet. Cand. scient. pol. Aarhus Universitet. Cand.
phil. filosofi Syddansk Universitet. Omfattende kar-
riere i dansk medieverden og mange tidlidshverv 
og bestyrelsesposter.
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Frederik C. Boll. Direktør i Inger-
fair. Uddannet sociolog. Arbejder 
med undervisning- og rådgivning i 
frivillige og offentlige organisatio-

ner. Forfatter til en række bøger om arbejdet med 
frivillige.

 @ingerfair

Boris Boll-Johansen (f. 1967). 
Billedkunstner. Uddannet på Det 
Kgl. Danske Kunstakademi og 
cand.phil. kunstteori og kunstfor-

midling. Forfatter til bøger for børn og voksne. Eks-
perimenterer med litteratur på nettet via Klørkonge.
dk og Hvermandag.dk. Ivrig crowdfunder. Bor og 
arbejder i Berlin.

Stine Bosse (f. 1960). Cand jur. 
Tidligere direktør TrygVesta, nu 
medlem af flere bestyrelser, bl.a. 
bestyrelsesformand for Det kgl. 

Teater. Adjungeret professor Copenhagen Business 
School. 

 
Charlotte Bagger Brandt (f. 
1968). Direktør Råderum – Office 
for Contemporary Art. Cand. 
mag. idé- og kunsthistorie fra uni-

versiteterne i København, Aarhus og Leipzig. 
Kendt som en grænsebrydende og dristig kurator 
inden for billedkunst. Tidligere souschef på Kunst-
hal Charlottenborg.

Henrik Broch-lips (f. 1962). Le-
der af Kunsthal Nord. Cand.mag. i 
kunsthistorie og europastudier fra 
Aarhus  Universitet. Har tidligere 

været anmelder og kulturjournalist på bl.a. Ekstra 
Bladet, Politiken og Århus Stiftstidende. Er tilknyttet 
KUNSTEN.NU som baggrundskribent.

tom Bue. Prisvindende radiovært, 
bagsideskribent og radio/tv-satiri-
ker med en kunstuddannelse i ba-
gagen. Nu redaktør for Nordjyskes 

radioaktiviteter og tilhørende udvikling, men stadig 
med digitale interaktive kunstprojekter på sidelinjen.

Ella l. Bulman-May (f. 1996). 
F16 ved Frontløberne og har deri-
gennem arbejdet med kulturpro-
jekter og events. Har arbejdet med 

motivation af børn og unge til leg.

Per Juul Carlsen. Journalist og 
filmkritiker Danmarks Radio. Tidli-
gere journalist og anmelder Politi-
ken og redaktør Levende Billeder.

tatiana Chemi (f. 1969). Lektor 
pædagogik og organisatorisk in-
novation Aalborg Universitet. PhD 
moderne teaterhistorie, cand. 

mag. italiensk litteratur. Forskning bl.a. i æstetiske 
og kunstneriske læreprocesser.

Anne Middelboe Christensen. 
Teaterkritiker dagbladet Informati-
on. Cand.mag., speciale i balletkri-
tik. Tidligere anmelder  Weeken-

davisen og Kalundborg Folkeblad. Forfatter til flere 
fagbøger om dans og ballet. Ekstern lektor Køben-
havns Universitet i kulturjournalistik.

 
Egon Clausen (f. 1940). Forfatter. 
Næstformand Dansk Forfatterfor-
ening, medlem af forretningsud-
valget Dansk Kunstnerråd og re-

præsentantskabet Statens Kunstfond

Per Clausen (f. 1955). MF En-
hedslisten og medlem af Aalborg 
Byråd. Cand.phil. samfundsfag, 
Aalborg Universitet. Mange tillids-

hverv og markant politisk aktivitet.

lucas Cone. Medstifter af One 
World Musical – en non profit or-
ganisation der arbejder for at 
fremme kreativitet i uddannelses-

systemer verden over. Er medstifter af Edulab, en 
tænketank om alternative tilgange for undervisning 
og læring. Studerer filosofi og politisk teori på Bard 
College i Berlin.
  @OneWorldMusical
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richard Cook. Arbejder med kunst 
og kultur i mange forskel lige hense-
ender. Medstifter af Lisa Richards 
Talent Academy, kunstnerisk leder 

af Subtitle Film Festival, stifter af Cat Laughs Comedy 
Festival og har udviklet Kilkenomics, en festival om 
økonomi og comedy i Kilkenny, Irland.

Hanne damgaard (1952). Kultur-
direktør Horsens Kommune.

Maya Husted davidsen (f. 1995) 
Gymnasieelev i Ebeltoft. Blandt 
hovedkræfterne bag ungdomspro-
jektet ”Rampen”, et nyt ungdoms-

miljø i Ebeltoft. Aktiv i den tværpolitiske organisa-
tion Netværket af Ungdomsråd.

daniel Flendt dreesen. Leder 
Det Virkelige Officin, forlaget Vir-
kelig, filmtidsskriftet Krystalbille-
der og konceptudvikler på Den Blå 

Planet, Danmarks Akvarium. Cand. mag. fransk og 
filosofi,

Uffe Elbæk (f. 1954). MF udenfor 
partierne, stifter af Alternativet. 
Iværksætter, bl.a. stifter og leder 
af Kaospiloterne og Frontløberne. 

Mange tillidshverv i dansk og internationalt kultur- 
og erhvervsliv.

 @uffeelbaek

Peter Engberg. Filminstruktør. 
Har produceret prisvindende inter-
nationale dokumentarfilm med 
bl.a. Dalai Lama, vinder af Nobel 

fredspris Muhammad Yunus og mange andre. Gæ-
steforlæser på diverse universiteter og medlem af 
Adventurer’s Club Denmark.

Karen louise Erichsen. Afde-
lingsleder for kultur og naturfor-
midling Thisted Kommune. Cand. 
mag. Københavns Universitet og 

marketing/kommunikation Syddansk Universitet. 
Tidligere forlagsredaktør, gymnasielærer m.m. 

Susan Fazakerley (f. 1963). Se-
kretariatsleder Amatørernes Kunst 
& Kultur Samråd. Vicepresident i 
den europæiske amatørkulturor-

ganisation AMATEO. Cand. phil teatervidenskab. 
Arbejdet hos Rimfaxe Teater, Københavns Interna-
tionale Teater og Dansens Hus samt været forsk-
ningsmedarbejder på Nordisk Kulturinstitut og Cen-
ter for Kulturpolitiske Studier. Udgivet Teaterliv i 
halvfemsernes Danmark, og flere bøger om ama-
tørteaterlivet.

turid Fennefoss (f. 1961). Chef-
redaktør Nordjyske Medier. Jour-
nalist Danmarks Journalisthøj-
skole. Tidligere chefredaktør 

Århus Stifttstidende og Randers Amtsavis, kommu-
nikationschef IT-Vest og Mejeriforeningen.

Michael Fock (f. 1954). Chef for 
Kulturværftet og Toldkammeret i 
Helsingør. Medlem af Statens Kunst-
fonds Scenekunstudvalg. Uddannet 

teaterinstruktør med et stort bagkatalog af teaterpro-
duktioner og performances. Lærer og metodeudvikler 
af Oplevelsesdesign på Kunstakademiets Designskole.

John Fogde (f. 1974) Booker og 
talsmand for festivalen NorthSide. 
Cand.mag i Informations- & Me-
dievidenskab. Tidligere nyhedsre-

daktør på GAFFA.dk og redaktionsmedlem hos mu-
sikmagasinet GAFFA.

nanna Frank (f. 1984). Social en-
treprenør, grafisk facilitator og part-
ner i Tools for Schools siden 2010. 
Uddannet Kaospilot. Arbejder med 

deltagende lederskab i folkeskolen. Er i 2014 udkom-
met med bogen ”Den visuelle lærer – grafisk facilite-
ring i undervisningen og teamsamarbejdet”.

Kjeld Fredens (f. 1945). Adjunge-
ret professor Aalborg Universitet. 
Læge og hjerneforsker. Tidligere 
lektor ved Århus Universitet og 

Skive Seminarium samt  udviklings- og forsknings-
chef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kom-
petencerådet. Forfatter til flere fagbøger.
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nana Friis-Madsen. Leder på 
KraftWerket og projektleder på 
projektspace. KraftWerket er Kø-
benhavns Kommunes projekt-

værksted og ’ambassade’ for unge i København.

Sørine gotfredsen (f. 1967). 
Journalist, forfatter, præst og sam-
fundsdebattør. Uddannet fra Dan-
marks Journalisthøjskole og Kø-

benhavns Universitet. Master medievidenskab og 
dramaturgi. Tidligere medarbejder Aktuelt, på Eks-
tra Bladet og Kristeligt Dagblad. Nu sognepræst ved 
Jesuskirken i Valby.

Mick gordon (f. 1970). Direktør 
Århus Teater. Uddannet i moderne 
historie Wadham College Oxford. 
Forfatter og dramatiker. Har pro-

duceret og instrueret over 100 forestillinger i Lon-
don. Grundlægger af On Theatre, der arbejder  
sammen med neurologer, teologer, psykologer og 
filosoffer.

Katinka gøtszche. Medstifter 
Børns Livskundskab. Cand. mag 
dramaturgi. Gymnasielærer i dra-
ma, psykologi og dans. Bidrager til 

workshops om mindfulness og empati.

lasse Bo Handberg (f. 1972). Di-
rektør teater Mungo Park Kolding. 
Cand. mag. filosofi og dansk Kø-
benhavns Universitet. Tidligere 

chef Baggaard Teatret Svendborg. Bestyrelsesfor-
mand SVEND – Danmarks filmfest og teater Mom-
entum. Bestyrelsesmedlem KBHT.dk.

louise Ejgod Hansen (f. 1977). 
Ph,d., adjunkt Aarhus Universitet. 
Projekt- og forskningsleder for 
evalueringen  af Aarhus som euro-

pæisk kulturhovedstad 2017. Har i samarbejde med 
SceNet gennemført publikumsudviklingsprojektet 
Teatersamtaler, der sætter fokus på værdien af den 
kunstneriske oplevelse.

Morten Hesseldahl (f. 1964). Di-
rektør Det Kgl. Teater. Forfatter. 
Uddannet som grafonom og cand. 
phil. filologi. Tidligere redaktør 

Gyldendal, direktør Høst & Søn/Hans Reitzel, dag-
bladet Information og kulturdirektør Danmarks 
 Radio. Flere bestyrelsesposter i kulturlivet.

Anders Hind (f. 1945).  Lands-
formand Dansk Amatørteater 
Samvirke. Vicepresident North 
European Amateur Theater Asso- 

 ciation. Har arbejdet aktivt med amatørteater i 28 
år, senest som medforfatter til Amatørkultur  s. m. 
Peter Rafn Dahm og Susan Fazakerley.

Anna Marie Holm. Billedkunst-
ner og forfatter. Uddannet på År-
hus Kunstakademi og Århus Arki-
tektskole. Konsulent i erhvervslivet 

som inspirator og i ”kunstnerisk tænkning”.
 
Katja Holm (f. 1974). Formand 
Dansk Skuespillerforbund. Skue-
spiller uddannet ved skuespillersko-
len Århus Teater. Tidligere ansæt-

telse Århus Teater, Ålborg Teater, Nørrebros Teater 
og Det Danske Teater. Medvirket i bl.a. Max Pinlig 2, 
P.I.S og Ørnen. Modtager af Reumert-prisen. 

 @katjaholm74

Carsten Holst (f. 1968) direktør 
Filmby Aarhus og Den vestdanske 
Filmpulje.
Uddannet Kaospilot og Master of 

Public Administration fra CBS. Tidligere projektle-
der for Væksthuset  Aarhus Teater og filmproducer 
ved Zentropa, Globus og Mica.

Ann Marie Hourihane. Irsk jour-
nalist, kulturkommentator og 
klummeskribent for Irish Times.
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COPENHAGEN 
COMEDY 
FESTIVAL 
ON TOUR 

CARPARK 
NORTH 

VILLAZÓN OG 
MATSHIKIZA

HJERTELYS

HANNE BOEL

KRONPRINS
PARRETS 
PRISER
Fra Sydney til Aalborg. 2014-ud-
gaven af Kronprinsparrets Priser 
afholdes og tv-transmitteres fra 
Musikkens Hus. Gå ikke glip af 
dette unikke show, hvor Kronprins-
parret uddeler eftertragtede priser 
til kulturelle og sociale formål.

Tag børnene med på en eventyr-
lig drømmefærd og mød magiske 
væsner. Hjertelys er en interaktiv 
børnekoncert, der vækker børnenes 
fantasi og tager dem ved hånden 
ind i en fortryllende verden af 
magi, drama, visdom og kærlighed.

Oplev den mexicanske ver-
denstenor Rolando Villazón , 
når han gæster Aalborg med den 
lyriske sopran Pumeza Matshikiza, 
beskrevet af ”The Independent” 
som ”en af vor tids mest lovende 
nye operastemmer”.

De er tilbage! Med det nye album 
”Phoenix” og singlen ”32” feat. Sti-
ne Bramsen ligger Carpark North 
igen i fast rotation på landets 
radiostationer. Kom og bliv blæst 
væk, når Carpark North vælter 
Koncertsalen.

Det eksplosive comedy-show 
Copenhagen Comedy Festival On 
Tour lægger vejen forbi Musikkens 
Hus. Gå ikke glip af en aften med 
vanvittige jokes, internationalt an-
erkendte komikere og et verdens-
klasse comedy-show. 

Hanne Boel er en institution i 
dansk rock og soul. Hun har netop 
udgivet de bedste ”Outtakes” fra 
perioden 1989-2007. Nu tager hun 
disse, en række helt nye numre 
samt de største hits med i Musik-
kens Hus.

Musikkens Hus i Aalborg 
tilbyder oplevelser for alle

07/10

Læs mere og køb dine billetter 
på www.musikkenshus.dk

MH-annonce-kulturmøde-170x240.indd   1 04/08/14   16.55
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Peter Høeg (f. 1957). Forfatter 
med stor dansk og international 
anerkendelse. Mag. art litteratur-
videnskab Københavns Universi-

tet. Én af dansk litteraturs mere gådefulde eksisten-
ser. Har de senere år beskæftiget sig indgående 
med selvudvikling. Medastifter af Foreningen Børns 
Livskundskab.

Mille Obel Høier. Proceskonsu-
lent, kaospilot og forfatter. Under-
viser Kreativitetslaboratoriet og 
GoProces. Tidligere leder Frontlø-

berne og klummeskriver Århus Stiftstidende.

Adrian lloyd Hughes (f. 1962) 
Journalist, vært og tilrettelægger i 
Danmarks Radio siden 1985. Han 
har slået sit navn fast gennem pro-

grammer som Kulturfredag, Alle tiders Historie, 
Smagsdommerne og Kunstquiz på DR-K. Hughes 
modtog i 2004 DR’s Sprogpris for ”sikker, original og 
engageret sprogbehandling, som fastholder seerne”.

Jan Jacobsen (f. 1966). Næstfor-
mand Danske Musik- og Kultur-
skoleledere. Leder Aalborg Kultur-
skole. Cand. mag. musik og studier 

i klarinet. Lærer i saxofon og klarinet, aktiv musiker, 
tidligere leder Frederikshavn og Ringe musikskoler. 
Formand lederne af Musikalsk Grundkursus.

Marianne Jelved (f. 1943). Kul-
turminister, MF for De Radikale. 
Læreruddannet og cand. pæd. Har 
været lærer i folkeskolen og på 

Hellerup Seminarium. Tidligere medlem af Gundsø 
kommunalbestyrelse (også viceborgmester). Tidli-
gere økonomiminister og minister for nordisk sam-
arbejde.

Anette Jensen. Chef uddannelse 
og læring Vejle Kommune. Mange 
års erfaring i folkeskolen, først 
som lærer, siden som skoleleder 

og de sidste 14 år som leder af alle folkeskoler i 
Vejle Kommune. Aktiv i folkeskolens udvikling via 
bl.a. Kommunernes Landsforening og Tænketank 
Danmark.

Helle Jensen. Formand Børns 
Livskundskab. Cand.psych. og 
specialist og supervisor i psykote-
rapi. Mangeårig virksomhed med 

terapi og supervision og undervisning for psykolo-
ger og andre faggrupper, især i familieterapi og ud-
vikling af relationskompetence.

Steen Folmer Jensen (f. 1939). 
Arkitekt og billedkunstner, uddan-
net på Kunstakademiets Arkitekt-
skole København. Medvirkende 

Børns Møde Med Kunsten Region Nordjylland.

line Marie Bruun Jespersen. 
Adjunkt Aalborg Universitet. Ph D, 
cand. mag. kunsthistorie. Aalborg 
Universitet. MA Århus Universitet. 

Forskning i byens rum i relation til kunstens poten-
tiale. Aktuel forskning I det åbne landskab og små 
byer.

Signe lund Juhler. Leder af 
Frontløberne. Medlem af bestyrel-
sen for  Voxhall og KPH – Køben-
havns Projekthus . 

Beth Juncker (f. 1947). Professor 
Københavns Universitet. Mag. art, 
Dr. scient. bibl. Københavns Uni-
versitet. Tidligere ansættelser Aal-

borg Universitet, Tromsø Universitet og Danmarks 
Biblioteksskole. Mange tillidsposter især inden for 
børn og kultur.

Søren Kaare-Andersen (f. 1958) 
Direktør Bikuben Fonden. Cand. 
polit. Københavns Universitet. 
Karriere i finans-verdenen, bl.a. 

som børsmægler og direktør BG Bank og Roskilde 
Bank. 

Anneline Köhler Juul. Kulturel 
iværksætter. Cand. mag. religion. 
Medstifter af bl.a. SART dansetea-
ter, leder Kulturfestivalen Svend-

borg Dage med Brecht mm.
 @annelinekj
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Morten Kirkskov (f. 1963). Direk-
tør Aalborg teater. Skuespiller 
Odense Teaters Skuespillerskole. 
Han har optrådt bl.a. på Det Dan-

ske Teater, Østre Gasværk, Mungo Park og Aalborg 
Teater.  Underviser Statens Teaterskole. 

Esben Weile Kjær (f. 1992). Un-
gerådgiver. Stud. Det rytmiske 
Musikkonservatorium.  Ungeråd-
giver Kulturministeriet for kam-

pagnen KulturDanmark. Medlem af ministeriets 
d igitale tænketank.

Emilie Qvist Kjærgaard (f. 1995). 
Projektleder for Kulturjægerne, og 
projektansvarlig Borgerhuset Stati-
onen 3. Sal Viborg Kommune.

lea Korsgaard (f. 1979). Stifter 
medievirksomheden Zetland. 
Journalist og forfatter. BA journali-
stik Syddansk Universitet og MA 

sociologi The New School i New York. Tidligere 
journalist Politiken og Berlingske.

Elsebeth Krogh (f. 1956). Direk-
tør Center for Kultur og Udvikling. 
Cand scient kulturgeografi Køben-
havns Universitet. Executive MBA 

Scandinavian International Management Institute. 
Mangeårigt virke inden for udviklingsarbejde, bl.a. 
som international chef Folkekirkens Nødhjælp.

Claus ladegaard. Områdedirek-
tør produktion og udvikling Det 
Danske Filminstitut. Cand. comm. 
Roskilde UniversitetsCenter. Tidli-

gere leder af TV- og dokumentar Easy Film.

rane Baadsgaard lange. Lærer, 
Vestjyllands Højskole i økologisk 
iværksætteri. Cand.scient. pol. Kø-
benhavns Universitet. Tidligere 

arbejdet med udviklingsbistand og bæredygtighed 
på Dansk Institut for Internationale Studier.

Kirsten langer. Skoleleder på 
M.C. Holms Skole, Nykøbing 
Mors, der har særligt fokus på 
børn og kultur. 

lauge larsen (f. 1947). Medlem 
af Morsø Kommunalbestyrelse 
Socialdemokraterne. Formand for 
Morsø Kommunes børne- og kul-

turudvalg. Lektor samfundsfag og geografi. Tidlige-
re borgmester Morsø Kommune.

Jeanette ishi lehn. Byplanlæg-
ger Ikast-Brande Kommune. Cand. 
arch. Kunstakademiet, byplanlæg-
ning Århus Arkitektskole. Har 

 været lærer på Kunstakademiet og Nr. Snede Skole 
og ansat på Oluf Høst-museet.
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Jesper lemke. Booker for Distor-
tion. Studerer Intercultural Conflict 
Management på Alice Salomon 
Hochschule i Berlin. Arbejder for 

pladeselskabet Stoned Academy.

thomas levin (f. 1978). Skuespil-
ler og dramatiker. Kunstnerisk leder 
af Teater Grob. Uddannet i Køben-
havn og New York.  Markante roller 

i film og TV,  Modtager af Reumert-prisen.  
  
Hanne lindblad. Direktør Call Me. 
Cand. negot. Syddansk Universitet, 
Advertising Diploma Golden Gate 
University, INSEAD Business 

School. Står bag ”Tal ordentligt”-kampagnen.

Andreas lloyd. Uafhængig kon-
sulent, arbejder med forholdet 
mellem mennesker og teknologi. 
Uddannet ved Københavns Uni-

versitet inden for etnografi. Medstifter af Bogerlyst.
 @andreaslloyd

 
Birgit løkke. Perkussionist og 
komponist. Startede sin karriere i 
bandet Savage Rose i 1989 og har 
siden turneret i Skandinavien, 

Europa og Canada med sin musik  – med alt fra so-
lokoncerter og bigbands. Har modtaget Sonnings 
musiklegat.

Anna Madsen (f. 1983). social en-
treprenør, grafisk facilitator og 
partner i Tools for Schools siden 
2010. Uddannet Kaospilot. Arbej-

der med deltagende processer og strategisk harve-
sting. Er i 2014 udkommet med bogen ”Den visuelle 
lærer – grafisk facilitering i undervisningen og 
teamsamarbejdet”.

Jan Michael Madsen (f. 1965). 
Direktør Fonden Tordenskiold, 
Iværksætter, forfatter, komponist. 
Indgående kendskab til produkti-

on, udvikling og afholdelse af kulturbegivenheder 
og events. 

Michael Mansdotter (f. 1963). 
Leder af kulturhuset Trekanten, 
Aalborg. MPA Aalborg Universi-
tet, skuespiller. Tidligere leder 

Jomfru Ane Teatret og direktør Odense Teater. 
Mange tillidshverv i dansk kulturliv.

Morten Marinus (f. 1977). MF 
Dansk Folkeparti. Medieordfører. 
Sygehusportør. Tidligere kommu-
nal- og regionspolitiker Nordjylland.

Else Mathiassen (f. 1958). For-
stander Vestjyllands Højskole.  
Uddannet dramapædagog og 
skuespiller, danser, foredragshol-

der. Omfattende arbejde inden for dansk teater som 
lærer, organisator, administrator m.v. 

Morten Messerschmidt (født 
1980). MEP Dansk Folkeparti. Cand. 
jur. Københavns Universitet. Tidli-
gere kirkesanger Islebjerg Kirke. 
   
Flemming Møller Mortensen (f. 
1963) MF Socialdemokraterne.  
Sundhedsordfører og formand  
FT’s Kulturudvalg. Oprindeligt sy-

geplejerske og lægemiddelkonsulent. Tidligere 
medlem Skørping Kommunalbestyrelse. Medlem af 
flere FT-udvalg. Flere tillidsposter i kulturlivet. Med-
udvikler af Kulturmødet.

troels Mylenberg (f. 1970). Chef-
redaktør Fyns Amts Avis. Journalist 
og forfatter. Danmarks Journalist-
højskole, Stanford University. Tidli-

gere forstander Vallekilde Højskole, leder af center 
for journalistik Syddansk Universitet. Tidligere med-
arbejder Berlingske og Fyens Stiftstidende.

Achim Müller. Leder af Center 
for Audience Development (ZAD) 
ved instituttet Arts and Media Ma-
nagement på Freie Universität i 

Berlin. Forsker i publikumsadfærd. Konsulent for 
kunstorganisationer omkring vedvarende publi-
kumsudvikling, bl.a. på Aarhus, Aalborg og Odense 
Teatre.
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Michael Metz Mørch (f. 1947). 
Generalsekretær Det danske Kul-
turinstitut. Omfattende karriere in-
den for diplomati og erhvervsliv, 

bl.a. ambassadør Riga og Warszawa og general-
konsul New York. Tidligere direktør SAS, TV2Re-
klame og BG- og Bikubenfondene. Mange bestyrel-
sesposter herunder i dansk kulturliv. 

niels Kristian nielsen (f. 1952). 
Adj. professor Copenhagen Busi-
ness School. Har skrevet bøger 
om viden, innovation og netværk, 

international konkurrenceevne og om fremtiden for 
uddannelsessystemet. Dertil er han bestyrelses-
medlem ved bl.a. Codan, Unimerco, Prophet, Ming-
oville og Tooling Invest.

Henrik Bo nielsen (f. 1961). 
Adm. direktør Det Danske Filmin-
stitut. Cand. jur. Århus Universitet. 
Tidligere direktør MacMillian, i re-

klamebranchen og dagbladet Information. Omfat-
tende besttyrelsesarbejde i dansk medieverden. 
Flere bestyrelsesposter inden for dansk film. 

Elsebeth gerner nielsen (f. 
1960). Rektor Designskolen Kol-
ding. Cand. rer. soc. Odense Uni-
versitet. Tidligere MF (Radikale 

Veenstre) og kulturminister. Mange tillidshverv i 
dansk kulturliv. Forfatter til flere bøger og modtager 
af en del priser. 

Christian S. nissen (f. 1945). 
Forfatter, foredragsholder og me-
dierådgiver. Cand. phil. Køben-
havns Universitet og cand. scient. 

pol. Århus Universitet. Tidligere medarbejder Miljø-
ministeriet og Finansministeriet, administrator Na-
tionalmuseet, direktør Rigshospitalet og generaldi-
rektør Danmarks Radio.

Steffen nørgaard (f. 1953). 
Fondsdirektør Spar Nord Fonden. 
Tidligere direktør Spar Nord Sæby. 

Simon Elsborg nygaard. Ph.d. 
studerede ved Psykologisk Institut, 
forsker og er oplægsholder om 
bl.a. i værdier, økologisk bære-

dygtig adfærd og trivsel.

Solvej Helweg Ovesen (f. 1974). 
Kurator, debattør, underviser og 
skribent med udgangspunkt i Kø-
benhavn og Berlin. Cand. mag. 

moderne kultur og kulturformidling Københavns 
Universitet. Kunstnerisk leder og grundlægger 
GROSSES TREFFEN, Berlin. Omfattende kurator-
arbejde i Danmark og Tyskland.

nadja Pass. Leder og medstifter af 
samfundslaboratoriet Borgerlyst. 
Cand mag. retorik Københavns 
Universitet. Foredragsholder, blog-

ger, konceptudvikler, underviser og rådgiver.
 @nadjapass og @borgerlyst

Felix Pedersen (f. 1946). Eksperi-
menterende billedkunstner. Debu-
terede i 1968 på Kunstnernes Ef-
terårsudstilling i København. 

Arbejder meget med børn og billedkunst på et utal 
af skoler og biblioteker i Danmark, Sverige, Norge, 
Finland og endda et par stykker I Japan. Han arbej-
der med maleri, tegning, skulptur/objekt og instal-
lationskunst.

Justine grønbæk Pors. Adjunkt 
på Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi på Copenhagen Business 
School. Forsker i sammenhænge 

mellem innovation og politisk styring og har netop 
udgivet bogen ”Støjende Styring - Folkeskolen mel-
lem ledelse, organisering og læring”.

Søren raffnsøe. Kreativ leder 
Xeneriet og Spotlight. Performer. 
Uddannet elektromekaniker og 
musiklærer Det jyske Musikkon-

servatorium. Markant karriere som performer, diri-
gent , komponist m.m. Musikpædagogiske projek-
ter for børn.
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Else Christensen redzepovic (f. 
1958). Direktør Det danske Kultur-
institut Bruxelles. BA historie. Tidli-
gere direktør Sønderborg som 

europæisk kulturby, rådgiver for mange udenland-
ske og danske myndigheder I udviklingsspørgsmål.

Johannes riis (1950). Mag. art. I 
litteraturhistorie. Har arbejdet som 
deltidsbibliotekar  i 1970’erne, væ-
ret bogklubredaktør og har siden 

1994 været litterær direktør på Gyldendal.

Josephine Saabye. Medstifter af 
One World Musical – en non profit 
organisation der arbejder for at 
fremme kreativitet i uddannelses-

systemer verden over. Kommende studerende på 
arkitektuddannelsen på det kgl. Danske kunstaka-
demi.

Sandra Yi Sencindiver. Skuespil-
ler, sanger, danser. Uddannet 
Skuespillerskolen Århus Teater. 
Studier dramaturgi Århus Univer-

sitet. Omfattende og mangesidig karriere som 
skuespiller.

Søren Schauser (f. 1965). Kultur-
journalist og kritiker Berlingske 
med speciale i klassisk musik. Ud-
dannet i violin og musikhuistorie 

Det fynske Musikkonservatorium. Ph.D. filosofi 
Syddansk Universitet. Underviser i teoretiske fag 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 
Tidligere musikerkarriere.

Bente Schindel. sekretariatsleder 
i Landsorganisationen Kulturelle 
Samråd i Danmark og  redaktør af 
tidsskriftet ”Kultur.dk”. 

Ole Schøler. Ungdomsskoleinspek-
tør Aalborg Kommune. Har gennem 
lang tid arbejdet både organisatorisk  
og hands-on med ungekultur. 

Klaus Siebenhaar. Professor i 
Arts and Media Management og 
leder af instituttet Arts and Media 
Management på Freie Universität i 

Berlin. Siden 2004 også været leder af Berlin Media 
Professional School (BMPS) og af Center for 
Audience Development (ZAD).

lars toft Simonsen (f. 1975). 
Medlem af Kommunalbestyrelsen 
i Albertslund for Socialdemokra-
terne. Fm for Kulturudvalget. 

Cand. jur. Flere tillidsposter i kulturlivet.

Jacob Skyggebjerg (f. 1985). For-
fatter og rapper. Debut med den 
meget omtalte og roste Vor tids helt  
2013, delvis selvbiografisk.

Michel Steen-Hansen. Direktør 
Danmarks Biblioteksforening. Tid-
ligere leder af Slagelse Bibliote-
kerne og Ringsted Bibliotek. Cand.

scient.soc fra RUC.
 @saintmichels

Preben Stæhr (f. 1938). Virksom-
hedsejer og –leder. Bl.a. grund-
lægger af virksomhederne Turbo-
vent A/S 1971-2007 og Turbovex 

A/S fra 1992. Flere bestyrelsesposter. Formand 
KulturInvest Himmerland, hvis formål er at koble 
kultur og virksomheder.

Palle Svendsen (f. 1962). Miljøtek-
niker og human-økolog. Underviser 
og uddannelseskonsulent. Facilita-
tor og development practitioner. 

Selvstændig konsulent, Teori U-praktiker, social en-
treprenør og medstifter af  The Bumblebee Project”

lene tanggaard (f. 1973). Pro-
fessor i Psykologi ved afdelingen 
for Kommunikation og Psykologi 
ved Aalborg Universitet.  Medfor-

fatter til bogen “I bad med Picasso”, der omhandler 
kreativt lederskab som det, der skal drive forandrin-
gen i det 21. århundrede.

 @lenet14
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rasmus dahl theisen. Gymnasie-
elev på Århus Katedralskole. Stær-
ke interesser inden for samfunds-
mæssige og kulturelle fænomener.

Morten thorning (f. 1960). Direk-
tør for og grundlægger af Animation 
Workshop Viborg. Trommeslager, 
percussionist og komponist (Georgs 

Bureau, Electric Toyz og The Artems). Forfatter, 
 producer, instruktør og skuespiller (DR B&U radio). 
Producer af animerede kortfilm.

tonny thorup. Erhvervschef i 
Aalborg Kommune. Ansvarlig for 
erhvervsudvikling i Aalborg, her-
under udvikling af nordjyske er-

hvervsklynger, erhvervsservice og strategier for 
jobskabelse. Har de seneste 10 år arbejdet med de 
kreative brancher bl.a. med etablering af kreative 
miljøer.

Ulla tofte (f. 1968).  Cand. mag. 
historie og fransk Københavns 
Universitet. Debattør, foredrags-
holder, især om byudvikling, histo-

rie og kultur. Fagdommer i arkitektkonkurrencer. 
Siden 1999 direktør festivalen Golden Days.

rasmus tscherning. Direktør for 
CKO – Center for Kultur og Ople-
velsesøkonomi. Initiativtager til 
Creative Business Cup, den inter-

nationale konkurrence for iværksættere fra de krea-
tive erhverv. Foredragsholder og ordstyrer ved 
konferencer relateret til kreative erhverv, innovati-
on og policy udvikling.

 @raratsch

Per Erik Veng (f. 1952). Ambas-
saderåd, presse- og kulturattaché 
den danske ambassade Berlin. 
Studier germansk filologi, teater- 

og musikvidenskab Københavns Universitet. Inter-
ne uddannelser DR og Stanford Research Institute. 
Tidligere forskellige poster DR, bl.a. Orkester- og 
Korchef. Arrangementschef Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Mange bestyrelsesposter i 
dansk musikliv. Modtager af flere priser.

Claus Estrup Vesterskov (f. 
1962). Uddannet klassisk slagtøjs-
spiller ved Nordjysk Musikkonser-
vatorium, i USA og i Ghana. 

Grundlægger af AUDUX Aps, som har udviklet 
SubCell-teknologien og den tilhørende digitale for-
retningsmodel, som giver kunstnerne øgede publi-
kumstal og direkte kontrol over billetprisen, samti-
dig med at deres rettigheder beskyttes.

Marie Walbom Vinterberg (f. 
1966). Teaterleder for Teatret Ved 
Sorte Hest siden 2012. Tidligere 
instruktør ved Bellevue Teatret. 

 @teatretvedsorte

Kitte Wagner (f. 1968). direktør 
Nørrebro Teater og KBH+, Askov-
fonden. Uddannet i kommunikation 
og dramaturgi RUC. Tidligere in-

struktør og manuskriptudvikler Betty Nansen Teater. 
   
Annette Wier (f. 1962). Billed-
kunstner. Uddannet på Det danske 
Akademi Rom, Ecole des Beaux 
Arts, Clermont-Ferrand, Frankrig 

og Skolen for Brugskunst København. Wier har 
gennem de sidste år udforsket begreber som lys, 
bevægelse og rum. Gennem dialog med andre di-
scipliner som atrofysik, filosofi og videnskab udfor-
sker hun sammenhænge og omsætter dem til male-
rier, folderier og objekter. 

Palle Weis (f. 1964). Kulturredaktør 
Jyllands-Posten. Cand. mag. historie 
og østeuropastudier Roskilde Uni-
versitet, Københavns Universitet og 

universiteterne i Poznan og Durham. Tidligere skribent 
Politiken, forlagsredaktør Samfundslitteratur, redaktør 
Kristeligt Dagblad og chefredaktør Information.

Asta Wellejus. Grundlægger af 
Die Asta Experience, en kreativ 
virksomhed specialiseret inden for 
nye medier, udvikling af attraktio-

ner, interaktiv læring, formidling af kulturarv og so-
cial interaktion. Tidligere udviklingsdirektør i 
Zentropa Interaction
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Kathrine Windfeld (f. 1966). 
Filminstruktør. Uddannet på Det 
Nationale Polske Filmskole. MA I 
filmproduktion Leeds University. 

Instruktør af danske og svenske TV-serier og film, 
bl.a. Flugten, Kungamordet, Sommer, Kronprinses-
sen. Instruktørassistent på Nordkraft, Ørnen, Rejse-
holdet, Edderkoppen.

gitte grönfeld Wille. Kulturchef 
Region Skånes kulturforvaltning. 
Cand. phil.  kulturpolitik Århus Uni-
versitet, MA oplevelsesledelse 

Roskilde UniversitetsCenter, HD projektledelse 
Storstrøms Handelshøjskolecenter. Tidligere Århus 
Festuge, Kulturhus Århus, Bornholms Regionskom-
mune og Region Sjælland.

Kathrine Winkelhorn. Adjunkt og 
leder kultur- og medieproduktion 
Malmö Universitet. Har arbejdet 
med kulturbegivenheder, events 

og udviklingsprojekter i over 25 år især inden for 
billedkunst og teater, blandt andet for Københavns 
Internationale Teater og Kulturby 96. 

Frans van der Woude (f. 1957). 
Biodynamisk landmand, kunstner 
og kunstgrebs-innovatør. Organi-
sationsudvikling i pionerorganisa-

tionerne i det økologiske felt i 90’-erne. Teori U-
prakt iker,  uafhængig konsulent  og social 
entreprenør. Medstifter af The Bumblebee Project.

dennis Edwin Wright (1954). 
CEO i AUDUX. Har arbejdet med 
teknologi i 30 år og været investor  
i 20 år. Engagerer sig i projekter, 

der handler om at bringe forbrugerne tættere på 
skaberne – både inden for ”engineering”, bankver-
denen, simulation og videoteknologier. 

Søren Würtz. Chefkonsulent 
ved Center for Kultur og Oplevel-
sesøkonomi, CKO. Samarbejder 
bl.a. med museer, kulturhuse,  

festivaler, biblioteker mv.

gitte ørskou (f. 1971). Direktør 
for KUNSTEN. Fm Statens Kunst-
fond og fm Projektstøtteudvalget 
for Billedkunst. Mag. art kunsthi-

storie Århus Universitet, MA ledelse Copenhagen 
Business School CBS. Tidligere overinspektør 
ARoS. Forfatter til bøger om kunst og kunsthistorie. 
Medlem bestyrelserne for Aarhus Universitet, Spar 
Nord Fonden og Aarhus Festuge.
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annonce

MORSØ 
FESTUGE SPORaf  tiden

Optakten til Kulturmødet 2014

Læs mere på limfjordsteatret.dk           eller op-mors.dk

15.-23. august 2014

Torsdag d. 21. august Fredag d. 22. august Lørdag d. 23.august
Kl. 11.00 Hukommelsespaladset åbner 

– gå på fri opdagelse
Hukommelsespaladset åbner
 – gå på fri opdagelse

Koncert i kirken med 
Kristian Marius Andersen 
- tangentspilleren.

Kl. 12.00 Forestilling i 
Hukommelsespaladset*

Kl. 14.00 Pop-up event i byen Forestilling i 
Hukommelsespaladset*

Forestilling i 
Hukommelsespaladset*

Kl. 15.00 The Fjordspor Bar åbner
Kl. 15.30 Forestilling i 

Hukommelsespaladset*
Kl. 16.00 Pop-up event i byen
Kl. 17.00 The Fjordspor Bar åbner The Fjordspor Bar åbner

Kl. 18.00 Forestilling i 
Hukommelsespaladset

Kl. 18.30 En Krydsning fl ytter sit spor  
Mød op på Kirketorvet til en an-
derledes forestilling fyldt med øen 
og omegns foreninger og ildsjæle

Kl. 19.00 En Flygtning fra Jante 
TeaterTalent Mors’ forestilling*

Kl. 20.00 Jantelovens Begravelse 
Find begravelsesoptoget et sted 
mellem Løvbjerg og havnen og 
følg med.

Jantelovens Begravelse  
Find begravelsesoptoget 
et sted mellem Løvbjerg og 
havnen og følg med

Kl. 20.00 Pop-up event i byen
Kl. 23.00 PREMIERE på 

Limfjordsteatrets 
Jubilæumsshow 
Udendørs ved Limfjordsteatret

Limfjordsteatrets 
Jubilæumsshow
Udendørs ved Limfjordsteatret

*Billetter kan bestilles på morsbilletten.dk – Gratis entre
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KUltUrMødEt Er dit

Oplevelse
Hvor Samtale er Kulturmødets hjerne, kan man sige, at Oplevelse er Kulturmødets hjerte.

En nok så interessant og relevant dagsorden får kun for alvor mening, når det vi taler om, 
kunsten og kulturen, også er til stede. Derfor præsenterer Kulturmødet Oplevelse profes-
sionel arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, film, litteratur, musik og scene-
kunst – udvalgt af en række kuratorer, der til dagligt arbejder på højeste niveau inden for 
deres kunstart. 

Skønt de har fået frie hænder, har Kulturmødet hvisket dem nogle buzz-words, ideer og 
inspirationer i ørene. Som f.eks. bæredygtighed, vækstlag, digital, global, samarbejde, 
genbrug og mange flere. Forbavsende nok er det faktisk muligt at forholde sig kunstnerisk 
til alt dette, uanset om man er arkitekt, forfatter, billedkunstner, designer, kunsthåndvær-
ker, komponist, dramatiker, musiker, skuespiller etc. – hvis man blot er dygtig nok og har 
noget på hjerte! 

Kulturmødet Mors 2014 præsenterer over 100 enestående oplevelser på 48 timer. For 
alle sanser!

Hovedkurator: Evanthore Vestergaard (f. 1954). Komponist, forfatter og journalist, bl.a. 
med 25 år bag sig som musikredaktør i Danmarks Radio. Projektmager og ophavsmand til 
bl.a. ORDKRAFT Festival – og Kulturmødet.
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Oplev Vækst
på Kulturmødet Mors 2014

Oplev Vækst er et nordjysk projekt, der skal udvikle og kvalitets-
løfte oplevelsestilbuddene i Region Nordjylland inden for de krea-
tive og kulturelle erhverv samt turismeerhverv.

For at skabe en oplevelsesøkonomisk vækst, bliver der arbejdet 
målrettet med nye strategier og forretningsmodeller.

Projektet består af tre spor:                                                                                                      
Stedbundne oplevelser  +  Kulturinstitutioner  +  Talentudvikling

Det overordnede formål er at skabe større vækst, samt forbedre 
den internationale konkurrenceevne. Herunder at spotte og ud-
vikle de mange kreative talenter, der har potentiale til at skabe 
egen virksomhed og være med til at booste væksten i Nordjylland.

Innovation og forretningsudvikling 
– kom og tænk højt og nyt! 
Fredag 15:30 - 17:00

Events
– kultur eller elitære kræmmermarkeder?
Fredag 17:30 - 19:00

Oplev Vækst Supertalentforløb
Fredag

Formiddag 10:00 - 12:00: 
Information omkring Oplev Vækst supertalentforløb

Eftermiddag 13:00 - 17:00:                                                                                                 
Open workshop/masterclasses

Læs mere på: www.oplevvaekst.dk + www.facebook.com/oplevvaekst

Find os i Muslingecampingvognen på KulturPladsen

Muslingecampingvognen på KulturPladsen

Brøndum
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ARKITeKTuR	Og	DeSIgn

Paller,	tromler	og	kulturmekka
Området ved Musikværket og området ved fjorden, som også tages i brug i 2014, har hvert sit arkitektoniske 
udtryk. Pladsen ved Musikværket får en ”urban feeling”, områder m.v. bygget af kabeltromler, europaller 
og andre genbrugsmaterialer. Som sidste år indrettes her også mere rekreative områder. Vi kalder stedet 
KulturPladsen.

Området ved fjorden indrettes, så der skabes festivalstemning, også her med genbrugsmaterialer. Bureau 
Detours skaber et aktivitetsområde på 100 m2 til samtaler, workshops og musik - bygget af genbrugspaller. 
Herudover finder du en bålplads, madboder, musik hele natten og andre tiltag, der er med til at understrege, 
at området ved fjorden ikke lukker i de 48 timer, Kulturmødet Mors varer. Området ved fjorden er i høj grad 
de unges sted, også her præget af debatter og kunstoplevelser, der aktiverer publikum. KulturFjorden kaldes 
dette sprudlende sted.

Gasværksvej, der forbinder de to festivalpladser, lukkes for almindelig trafik og omdannes under Kulturmødet 
til et kulturmekka, skabt i samarbejde med vejens beboere. Navnet er naturligvis KulturVejen. 
Læs mere side 52.

Kurator: Boris Brorman Jensen (f. 1968) er cand.arch. lektor ved Arkitektskolen i Århus. Ud-
dannet på Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Århus og i Buffalo, USA. Har arbejdet på AAU 
Arkitektur og Design, forelæst ved førende universiteter i Europa, Asien og Australien og har 
mange publikationer bag sig. Speciale i byrum og arkitekturs relationer til kunst og kultur.
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BILLeDKunST:	

Mellem	det	private	
og	det	offentlige
Et gennemgående tema for billedkunsten på Kulturmødet er sammenblandingen af det private og det offentlige 
rum, samt det blivende og midlertidige aftryk, hvilket bl.a. også ses i arkitekturen på Kulturmødet. Værkerne 
skabes særligt til Kulturmødet af tre forskellige kunstnere/kunstnergrupper. Der er tale om isolerede projekter, 
som set i sammenhæng gennemvæver Gasværksvej og forbinder de to festivalpladser.

Projekterne har forskellig karakter og kan opleves både som synlige og mere subtile spor i området. Det er 
meningen, at man skal se og eventuelt overse værkerne, så der etableres en dialog med publikum både på et 
bevidst og ubevidst plan. 

KuBuS
line Sandvad Mengers arbejder i sfæren mellem det offentlige og private rum. På 
Kulturmødet tager Mengers udgangspunkt i Gasværksvej, hvor 30 Mogens Lassen Ku-
buslysestager foræres til forskellige husstande i gaden. Stagerne installeres i udvalgte 
hustande efter aftale med beboerne, så de kan ses fra gaden.
 
Ved at forære et stykke design med en særlig signalværdi til beboerne lægges op til de-
bat. Nogle vil mene, at Kubusstagen er ligeså meget kulturmarkør som den er lysestage. 
At den signalerer konsensus og de tankesæt, som vi er præget af i dele af vores kultur. 
Det er ideen at beboerne, der deltager i værket, går i dialog med publikum om stagen 
og de værdier den kan repræsentere. Beboerne vælger selv, hvad de efterfølgende gør 
med stagen. Ønsker de at beholde den, sælge den, give den væk, eller noget helt fjerde? 

nyTTePLAnTe
Jesper Aabille skaber en række myn-
tebeplantninger på gaden og i private 
haver, bl.a. i særlige krukker fremstillet 
til formålet. De forskellige myntesta-
tioner forbindes gennem høst og the-
brygning af mynten, som kan nydes 
på særlige pladser omkring Gasværks-
vej. Under Kulturmødet vil kunstneren 
skænke myntethe fra sin myntecykel 
samt tilse sine mynteplanter. Der vil 
desuden blive uddelt et hæfte, som for-
tæller om myntens til tider fiaskofyldte 
rejse i søgning på de bedste betingelser 
for dens vækst. Projektet er skabt spe-
cifikt til Kulturmødet, og er et led i kunst-
nerens langvarige arbejde med mynte 
som en analogi til samfundets opbyg-
gede systemer og en kritik af disse. 
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A	DIFFeRenT	PeRSOn
lise Harlev arbejder bl.a. med identitet og etnicitet gennem 
humoristiske og tankevækkende fremstillinger. På Kultur-
mødet har kunstneren skabt et posterprojekt til den centrale 
rundkørsel på Gasværksvej, som består af seks forskellige 
plakater. De er skabt efter et besøg i Nykøbing Mors og tager 
spørgsmål om tilhørsforhold og eksistens op. Harlev bruger 
ofte kulturelle koder i sine værker, som får publikum til at stille 
spørgsmålstegn ved vedtagne sandheder. En tankerække 
sættes i gang, og kan påvirke den retning, man som gæst 
bevæger sig i.

Kurator: Helene nyborg Bay (f. 1977) er leder af Viborg Kunsthal. Hun er uddannet cand. 
mag. i moderne kultur og kulturformidling ved Københavns Universitet samt Freie Universität 
i Berlin. Hun har siden 2001 arbejdet som kurator, kunstformidler og kulturjournalist i ind- og 
udland.
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DeSIgn	Og	KunSTHånDVÆRK

Tang,	glad	træ	og	strikketøj
Ressourcer, nye materialer og menneskelige relationer er centrale temaer for dansk kunsthåndværk og design 
disse år. Derfor har Kulturmødet Mors inviteret en række projekter, som arbejder i dette felt. 

MASKeRneS	HuS	På	MORS	
isabel Berglund skaber til Kulturmødet Mors 2014 værket “Maskernes hus på Mors” – et værk skabt i dialog 
med lokalområdet på Mors. Værket sætter fokus på det at skabe et værk i fællesskab, hvor kunsthåndværket 
at strikke er afsættet for en proces. Værket bliver skabt af en masse forskellige personers håndaftryk, via den 
håndstrikkede overflade. Herved skabes et sammensurium af forskellige personers spor i materialet. 50 mor-
singboere har de sidste måneder håndstrikket trekanter i deltagernes favorit-mønstre – både på workshops, 
på plejehjem, i strikkeklubber og i folks private hjem. Værket samles til en stor strikket collage og udformes på 
Kulturmødet til værket “Maskernes hus på Mors” - et håndstrikket hus. 

THe	THReAD	THAT	BInDS	uS
I 6 år har Karin von Schantz haft et nu 10 meter langt strikketøj med sig under armen, og indbudt folk til strik, 
medskaben og samtale. Strikketøjet har været med rundt omkring i bl.a. Danmark, Berlin, Sverige og New 
Delhi i Indien, og er blevet strikket på af utallige folk. Nu er turen kommet til deltagerne på Kulturmødets plads!
I en hængesofa på KulturPladsen foran Musikværket indbyder Karin til dialog og samvær omkring strikketøjet 
– deltagere på Kulturmødet kan gribe strikkepindene og gå i dialog – dels med strikketøjet dels med hinanden. 
Lørdag formiddag præsenterer Karin strikketøjet og dets foreløbige status. Hun læser fragmenter fra de op-
ståede samtaler i hængesofaen op, inden strikketøjet rejser videre ud i verden.
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PRODuCeR	DIn	egen	TAng-LAMPe!	
Du indbydes hermed til at deltage i materiale-laboratoriet 
for fremtidens bæredygtige materialer, hvor de to unge de-
signere Jonas Edvard og nikolaj Steenfatt trin for trin 
viser, hvorledes tang kan blive en del af vores hverdag 
fremover. Der vil blive arbejdet i værkstedet under hele 
Kulturmødet og alle opfordres til at deltage i samarbejdet 
med de to designere. Jonas og Nikolaj har udviklet et bæ-
redygtigt materiale ud af tang – en enestående ressource, 
der indeholder mange anvendelsesmuligheder, bl.a. som 
fødevare, biodiesel, agar-agar, dyrefoder, gødning, men 
også som et materiale til nye bæredygtige design produkter!

MAKeRS	MOVe
Makers Move er et mobilt smykkeværksted på en ombyg-
get transportcykel. gitte nygaard og Josephine Winther 
betegner projektet som ”a medium of exchange ”, og her-
med peger de på, at Makers Move er en udveksling. Kunst-
nerne beder folk fortælle om de smykker, de har på. Til gen-
gæld får deltagerne en lille tin-afstøbning af deres objekt 
eller smykke, fremstillet på stedet og monteret som et ved-
hæng. På den måde er et nyt symbol skabt: et symbol for 
den historie, det oprindelige smykke rummer, men samtidig 
et symbol på det nye møde på Kulturmødet Mors.

HAPPy	WOOD
Projektet Happy Wood skaber møbler til Kulturmødet – 
sammen med borgere fra Mors og kulturmødets deltagere. 
thomas dambo Winther omdanner efter eget design 
brugte og kasseringsmodne europa-paller til lækre funktio-
nelle møbler, som bliver placeret i det offentlige rum, efter-
hånden som de produceres af teamet af morsingboere og 
kulturmødedeltagere,. Thomas Dambo Winther samler de 
trærester, som skæres fra møblerne undervejs, og samler 
dem i løbet af Kulturmødets 48 timer til en skulptur og et 
vartegn for Kulturmødet. 

Kurator: Karen grøn (f. 1966) er direktør 
for Trapholt – museum for moderne kunst 
og design i Kolding. Hun er uddannet i 
æstetik og kultur fra Aarhus Universitet og 

har tidligere været kurator ved Kvindemuseet og Trapholt.
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annonce

Spørg dig selv:

Har vi brug 
for nogen,
der skriver
om det lokale 
og nære?

Vi er her for nordjyderne

annonce_mors.indd   1 04-08-2014   14:46:17
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FILM	På	KuLTuRMøDeT

nybrud	og	gennembrud
Det Danske Filminstitut sætter fokus på talenter, nybrud og eksperimenter på Kulturmødet Mors. Kom og se 
film af talenter fra det spirende vækstlag, fra instruktører på tærsklen til gennembrud og fra internationale 
stjerner. Oplev nye bud på filmiske fortællinger i form af tredimensionelle dokumentarfilm, nordisk horror og 
en interaktiv filminstallation, hvor du selv har hovedrollen. Mød de kreative kræfter foran og bag kameraet, 
og bliv underholdt, provokeret, forundret og forført af deres film. Alle film, med undtagelse af Skammekrogen, 
vises i Bio Mors. 

SnIgPReMIeRe:	DAnnyS	DOMMeDAg
På grund af klimaforandringer opstår en ny race af kødædende rovdyr, 
der invaderer og æder sig igennem alt levende på jorden. I et villakvar-
ter tvinges teenagebrødrene Danny og William, der ikke kan udstå hin-
anden, til at barrikadere sig i husets kælder for ikke at blive angrebet. 
Uden deres forældre, strøm, mad og vand må brødrene fra den ene 
dag til den anden lære at stole på og hjælpe hinanden for at overleve.

Efter filmen vil instruktør Martin Barnewitz og manuskriptforfatter 
Søren grinderslev tage os med bag kulisserne og fortælle om, hvor-
dan Dannys dommedag er blevet til.

nåR	DyRene	DRøMMeR
16-årige Marie bor på en lille ø ud for den danske vestkyst. Hendes 
mor er alvorligt syg af en ukendt sygdom, og hendes far prøver at 
fastholde et normalt liv for familien. Marie oplever pludselig, at der 
sker mystiske ting med hendes krop, og at hun er ved at miste kontrol-
len over sig selv. Det går op for Marie, at hendes far skjuler noget for 
hende om morens sygdom.

Mød filmens hovedrolleindehaver, Sonia Suhl, efter filmen og hør om 
hendes vej fra hjembyen Nykøbing Mors til den røde løber ved filmens 
verdenspremiere på årets Cannes filmfestival.

CATHeDRALS	OF	CuLTuRe	–	ARKITeKTuR	I	3D
I den storstilede dokumentarserie Cathedrals of Culture udforsker seks 
prominente instruktører, heriblandt Robert Redford, Wim Wenders og 
danske Michael Madsen, hver især en kulturelt signifikant bygnings 
arkitektur i 3D. Tag bl.a. med i Paris’ Pompidou Center, besøg Berliner 
Philharmonien eller se de indvendige mure af et norsk fængsel.  

Spørg dig selv:

Har vi brug 
for nogen,
der skriver
om det lokale 
og nære?

Vi er her for nordjyderne

annonce_mors.indd   1 04-08-2014   14:46:17
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SKAMMeKROgen	
–	en	filmoplevelse	i	førsteperson
Har du lyst til at prøve at være en anden? Med virtual reality-installatio-
nen Skammekrogen har du muligheden. Du er til familiemiddag. Mor og 
far har inviteret på oksesteg. Storebror har taget sin nye kæreste med 
hjem for første gang. Og lillebror prøver for alt i verden at styre midda-
gen uden om den uundgåelige katastrofe. Handlingen udspiller sig ved et 
spisebord, hvor der er dækket op til fem personer. På hver tallerken lig-
ger nogle særlige briller og høretelefoner. Du sætter dig ned, tager bril-
ler og høretelefoner på, og straks begynder en film, hvor du er én af de 
medvirkende. Mød op i Røde Kors Genbrug på KulturVejen og vær med.

nORDIC	FACTORy	
–	internationalt	talentsamarbejde
8 instruktører, 6 lande, 4 film. Nordic Factory er et talentudviklingspro-
jekt søsat af Cannes filmfestivalen, hvor fire nordiske instruktører har 
arbejdet parvis med fire instruktører fra andre lande og kontinenter i et 
kulturelt og filmsprogligt samarbejde.  Se de fire film, der alle kredser 
om møder og relationer mellem mennesker, både lange og korte, frivil-
lige og tvungne. 

SPOT	TALenTeT	–	film	fra	vækstlaget
Nye kortfilm fra Danmarks fire regionale filmværksteder i Viborg, Aar-
hus, Odense og København samt snigpremierer fra talentudviklingsord-
ningen New Danish Screen.

HeLIuM	–	årets	danske	Oscarvinder
Drengen Alfred ligger dødeligt syg på hospitalet. Han bliver gode venner 
med den excentriske rengøringsmand Enzo, og sammen udvikler de en 
magisk fantasiverden, Helium, som Alfred drømmer sig ind i. Se filmen, 
der tidligere i år løb med Oscar-statuetten i kortfilmskategorien.

BøRneBIO	–	sjovt	og	sejt
 Til børnene har vi sammensat et særligt program af sjove, seje og 
spændende film. Udvalget rummer film for børn i tre aldersgrupper:  
3+ år+, 6 år+ og 11 år+. 

Kurator: det danske Filminstitut v/ Mariann nederby Madsen (f. 1980) er freelancer for 
Det Danske Filminstitut. Hun er uddannet i Æstetik og Kultur, Film- og Medievidenskab samt 
Moderne Kultur & Kulturformidling fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Hun 
har tidligere arbejdet for Aarhus Filmfestival, Nordisk Panorama og DR. 
Og Mathilde rosendahl Philipsen (f. 1981) er projektleder på Det Danske Filminstitut. Hun 
er uddannet i kommunikation og film- og medievidenskab fra RUC, Københavns Universitet 
og Humboldt Universität i Berlin og har tidligere arbejdet for bl.a. CPH:DOX og DR.
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LITTeRATuR

Sanseligt,	ærligt	og	direkte
Der sker meget i litteraturen i disse år. Der er for første gang i lang tid fornemmelsen af en generation, el-
ler bare en stor gruppe nogenlunde jævnaldrende forfattere, alle i tyverne, der har et eller andet til fælles. 
Information forsøgte at påpege dette fælles som noget ”etisk”. Men det er mere grundlæggende, det er noget 
sanseligt og noget direkte. 

I år har Kulturmødet Mors’ litteraturdel valgt at fokusere linsen næsten udelukkende på denne generation. 
En gruppe digtere, der alle kan læses og høres og mærkes. Der har ærlighed, et præcist sprog og personlige 
erfaringer som noget centralt i deres digte og tekster. Fælles for dem alle er også, at de har gået på Forfat-
terskolen.

KuLTuRMøDeT	MORS’	FORFATTeRe:
Morten Chemnitz (f. 1984) er uddannet på Forfatterskolen. Medlem af redaktionen for for-
laget Arena. I 2012 udkom hans oversættelse af Marguerite Duras Sommeren 80 og i 2013 
debuterede han med Inden april.

niels Frank (f. 1963). Digter og forfatter. Tidligere rektor for Forfatterskolen. Har modtaget 
flere priser og er modtager af den livsvarige ydelse fra Staten. Siden 2008 har han udgivet 
det ene monumentale værk efter det andet. Sidst Nellies Bog i 2013. Niels Frank læser op, 
men bliver også sat i stævne, for måske kan han fortælle, hvad det er, der foregår.
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ninette larsen (f. 1994) er uddannet fra Biskops 
Arnö Forfatterskole i Sverige. Foråret 2014 udkom de-
buten Hybrid – en 61 sider lang digt/prosasamling.

Bjørn rasmussen (f. 1983) er uddannet fra Dramati-
keruddannelsen Århus Teater og Forfatterskolen. Han 
debuterede som dramatiker i 2004 med Myg marche-
rer i sødt blod. Hans første roman Huden er det elasti-

ske hylster der omgiver hele legemet fik Montanas Litteraturpris for 
2011. Senest punktromanen Pynt 2013.

Olga ravn (f.1986) er digter, oversætter og kritiker. 
Hun debuterede med digtsamlingen Jeg æder mig 
selv som lyng 2012. Hun har skrevet litteraturkritik for 
bl.a. Information og Politiken. Aktuel med chap-bogen 

Mean Girl 2014 og har senest skrevet fodbold-digte om VM til Politi-
kens Bagside sammen med den svenske digter Tom W-O Silkeberg.

Jonas rolsted (f. 1981) er uddannet fra Forfattersko-
len 2010. Debuterede efteråret 2012 med Flex Death. 
Fra 2012 redaktør på Den Blå Port. 

Amalie Smith (f. 1985) er uddannet på Forfattersko-
len og studerer nu på Kunstakademiet. Hun arbejder 
tværmedialt i video, installation og fotografi. Udgivel-
ser: I civil (2012), Læsningens anatomi (Emancipa(t/

ss)ionsfrugten (2012) og Kollektive læseformer sammen med Ida Marie 
Hede (2013). Smith har udstillet i ind- og udland.

Julie Sten-Knudsen (f. 1984).  Elev ved Litterär Ge-
staltning, Göteborg Universitet. Cand. mag. I litteratur-
videnskab Københavns Universitet. Medlem af digter-
fællesskabet Koordinat. Udgivelser: Hjem er en 

retning (2011), Atlanterhavet vokser (2013) og digte i Structo, Ord & 
Bild, Hvedekorn, Victor B. Andersen m.fl.

Kurator: Kristian leth (f. 1980) er uddannet fra For-
fatterskolen i 2002 og udgav samme år sin første digt-
samling ”Land” på Gyldendal. I 2008 startede han 
sammen med to andre sit eget pladeselskab, Speed 

Of Sound. Her udgiver han sin egen musik som forsanger i bandet The 
William Blakes. Sideløbende med sit arbejde som forfatter og musiker, 
har Kristian Leth arbejdet som vært og journalist for DR, Radio24syv og 
Radio Klassisk.
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KOMPOneReT

Musik	til	tiden
Ligesom Kulturmødet Mors præsenterer tidens billedkunst, litte-
ratur, film m.m. er tidens musik naturligvis også på programmet.
Kulturmødet har udnævnt Contemporánea Ensemblet til hus-
band. Contemporánea er ét af Danmarks mest anerkendte ensem-
bler (også internationalt), der fremfører musik, skabt i den klassiske 
tradition, men med nutidens udtryk. Karakteristisk for musikken er, 
at den ofte samarbejder med andre kunstarter: video, teater, lit-
teratur, performance – og at det musikalske sprog er inspireret af 
meget forskellig udtryk.
Foruden Contemporáneas egne komponister og solister har en-
semblet inviteret en række guest-stars fra ind- og udland. Man kan 
få meget eksklusive oplevelser med den engelske cellist og perfor-
mance-kunstner Zoë Marlew, lydkunstneren Scanner aka robin 
rimbaud, også UK, Ensemble Mosaik, Tyskland, den tyske vi-
deokunstner lillevan – og Contemporaneas egne david Hilde-
brandt, slagtøj, Fritz Berthelsen, basklarinet, Helianne Blais, 
violin, og irina-Kalina goudeva, kontrabas samt komponisterne 
MBd73 aka Carsten Bo Eriksen og Ejnar Kanding.
En del af musikken lader sig høre for første gang på Kulturmødet, 
idet der er uropførelser af Fuzzy, lillevan, MBd73 aka Carsten 
Bo Eriksen og Kanding. 
Inden for den klassiske musiktradition præsenteres også folkemu-
sik med Peter Bastian trio, ledet af den legendariske multi-mu-
siker, der henter musikalsk inspiration fra så at sige hele verden, 
dreamers Circus, tre klassiske musikere, der præsenterer spil-
lemandsmusik på en helt ny måde, og et inciterende møde med 
Pierre dørge & and new Jungle Orchestra, hvis musikstil van-
skeligt lader sig beskrive, men skal høres.

Kulturmødet får endvidere besøg af tre næsten lokale musikere fra Ensemble MidtVest – et af lan-
dets velrenommerede, professionelle kammerensembler. Charlotte norholt (fløjte), Martin Qvist 
Hansen (klaver) og Peter Kirstein (obo) spiller musik af Nielsen, Borup-Jørgensen og Poulenc – og 
ganske i Kulturmødets ånd diverterer de også med en improvisation.

Kuratorer: EArUnit: Ejnar Kanding (f. 1965) er uddannet komponist fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium. Han har komponeret både kammer- og soloværker. 
Han anvender computeren i både selve kompositionsprocessen og i live-opførelsen. 

Carsten Bo Eriksen (f. 1973), også kendt som MBd73, er uddannet komponist fra 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hans arbejde spænder over mange genrer, 
bl.a. lyd, installationer, video, billedkunst og kompositioner. Begge er medstiftere af 
EArUnit, der er dedikeret til at bestille, opføre, uropføre, skabe, præsentere og 

indspille nutidig musik i blandingsfeltet mellem elektronisk og akustisk musik – ofte integreret med en 
visuel tilkobling gennem de nye mediers muligheder.
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RyTMISK	MuSIK

Alsidigt,	internationalt	
og	potent
Vi har i valget af artister søgt det mest relevante og aktuelle på den danske musikscene 
lige nu. Der er heldigvis mange om buddet – scenen blomstrer enormt. De valgte artister 
repræsenterer hver især en strømning inden for den danske scene og illustrerer samtidigt, 
hvor meget bredtfavnende internationalt potentiale, der gemmer sig i det danske musikliv. 

Mens Blaue Blume, Broken twin og rangleklods alle befinder sig på den absolutte 
spids af et bredt, internationalt gennembrud – bakket op af fantastiske anmeldelser og et 
trofast publikum fra hjemmemarkedet – viser Quick Quick Obey det endnu nyere – det 
der bryder endeligt igennem i 2015. De er alle beviser på den geografisk alsidighed, og 
gør op med myten om, at musikken altid udspringer fra København. Quick Quick Obey er 
eksempelvis fra Thy. 

Spillemændene opdaterer den traditionelle, danske sangskat til et moderne udtryk og 
Christian Hjelm, en ung veteran, går fra international opmærksomhed på engelsk til 
fokus på Danmark med helt sublime tekster på sit modersmål.
Samlet søger kurateringen at vise alsidigheden og bredden – og ikke mindst det enorme 
potentiale – på den danske musikscene, i et relevant og ikke mindst aktuelt perspektiv.

Kurator: ronnie Hansen (f. 1984). Udviklingschef hos Odense&Co. Med-
ejer og tidligere leder af spillestedet Pumpehuset i København. Han er ud-
dannet på CBS og Esade Business School i Barcelona i bl.a. virksomhedsle-
delse. Har stor erfaring i det danske rytmiske musikmiljø, bl.a. som leder på 

VEGA. Medejer af firmaet Hansen, Løffler & Rasmussen, der skaber store kulturevents.
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TeATeR	FOR	ALLe	ALDeRSKLASSeR:

Teater	med	kant
uRPReMIeRe	FRA	MungO	PARK	ALLeRøD
Kulturmødet præsenterer teater, der aldrig er set før. Det 
gælder urpremieren på Mungo Park Allerøds forestilling Vi 
Skal Bygge En Zoologisk Have. Dramatikeren Christine 
Albeck Børge har udforsket sine børn, mens de legede zoo. 
Det er blevet til en absurd komedie om menneskelig stræben 
og store drømme. Børnenes replikker lægges i munden på 
voksne skuespillere i pænt tøj. Det hele foregår på en arki-
tekttegnestue. Stykket har urpremiere den 22. august 2014 på 
Limfjordsteatret i Nykøbing Mors.

TALKBOx	–	interaktivt	teater	for	unge
Forestillingen tAlKBOX er en ny ungdomsforestilling, der in-
viterer teenagerne ind i en hvid box, hvor performeren Erik 
Pold er vært. Hans plan var at invitere tidens største stjerner, 
f.eks. sangerinden Medina, men i sidste øjeblik ombestemmer 
han sig. I stedet lokkes publikum indenfor til små skarpe inter-
views. TALKBOX er en ny form for scenekunst, der leger med 
interaktivitet og medier i en direkte, sjov og anderledes form.

DeT	eR	DAnSK	–	eller?
Teatret rio rose præsenterer på Kulturmødet Mors forestil-
lingen Sort på hvidt. tove Bornhøft og de medvirkende har 
skabt en sanselig og bevægende forestilling, der med humor, 
varme og ærlighed dykker ned i vores stereotype opfattelser 
af danskhed. Stykket er en montage-forestilling med en række 
af talte, sungne og fysiske scener, der flettes ind i hinanden. 
På scenen møder vi både Danmark, Kina, Tyrkiet og Zambia, 
når skuespillerne Özlem Saglanmak, thomas Chaanhing og 
sangeren thomas Buttenschøn fremfører dele af vores fæl-
les danske kultur i et rum, der tegnes af danske designikoner. 
Enkelt, skægt og rørende.

Kurator: rikke Juellund (f. 1968) er sceno-
graf, uddannet på Statens Teaterskole og 
Danmarks Designskole. Hun er freelance 
med betydelige opgaver i ind- og udland på 

store, anerkendte teatre. Hendes scenografi- og kostumear-
bejde spænder meget vidt, og hun arbejder også med indret-
ning og design. Flere tillidsposter i dansk teaterliv.
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FRA	VILLAVej	TIL	KuLTuRMeKKA

KulturVejen	
På KulturVejen kan man gå på opdagelse og opleve kunst på nye steder, kunst på nye 
måder, kunst i nye sammenhænge – kunst der inspirerer, provokerer, stimulerer dine 
sanser. Kunst der opfordrer til samvær på KulturVejen med beboerne, i deres hjem, deres 
forhave og på deres fælles villavej. Kort sagt - et eksperimentarium for kunst i det fælles 
offentlige rum.

På KulturVejen bliver de traditionelle barrierer mellem politikere og folk, mellem institu-
tioner og besøgende, mellem optrædende og tilskuer, mellem forscene og bagscene ned-
brudt. Ligesom beboerne, der inddrages og i nogle tilfælde optræder som medværter, vil 
du som gæst også være en del af oplevelsen og blive inddraget. KulturVejen rummer med 
andre ord noget af det helt essentielle ved Kulturmødet Mors – at bringe os alle sammen 
tættere på kunst og kultur.

KulturVejen forbinder Kulturmødets to hovedområder ved Musikværket og fjorden. Herfra 
kan du enten fortsætte målrettet videre eller gå på opdagelse blandt de øvrige værker og 
aktiviteter og videre ud i Nykøbing by – uanset hvad, vil du blive overrasket. 

det kan du bl.a. opleve på KulturVejen:

KunSTen	–	HjeMMe	HOS
Hvad sker der, når man fylder et almindeligt hjem med værker af Danmarks bedste billedkunstnere? Find ud 
af det, når Aalborgs kunstmuseum KUNSTEN tilføjer kunstværker til et parcelhus i Nykøbing. KUNSTEN er for 
tiden lukket pga. restaurering, og imens rykker museet ud med projekter i hele landet.

LIMFjORDSTeATReTS	FORTÆLLeKReDS	
deler ud af vor fælles skattekiste af fortællinger fra himmel og jord til alle tider.

LAnD-SHAPe	
Land Art North Denmark præsenterer debatter og Land Art  værker. LAND-
SHAPE er et fyrtårnsprojekt under Kulturaftale Nordjylland – KulturKANten.

SAMTALeR	VeD	KAKKeLBORDeT	
V.	MARIAnne	jeLVeD
Vejens beboere får lov til at spørge kulturministeren ud fra devisen ”jeg har 
altid godt kunne tænke mig at spørge dig om…”

uHHH	–	gyS	I	gADen
Dansk Rakkerpak præsenterer ”PSYCHO – Street Cut”  - En gyselig komedie… 
Et teaterremake af Alfred Hitchcock absolutte hovedværk ”Psycho”. Det fore-
går i ægte, nonverbal Rakkerpakstil med masser af skæg slapstick, præcis 
timing, kropskomik, musikalitet og selvfølgelig med en uovertruffen finale i 
slow-motion.
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SKAMMeKROgen	
–	en	FILMOPLeVeLSe	I	FøRSTePeRSOn	
Har du lyst til at prøve at være en anden? Mød op i Røde Kors Genbrug 
og vær med. Læs mere på side 46

LOLLIKe	Og	DuKKePARTIeT
Morten Messerschmidt udfordres og giver svar på tiltale om emner 
som politikeres troværdighed, den omsiggribende politikerlede, og 
hvordan vi får genskabt troen på folkestyret.
Christiansborg i Nykøbing. Dukkepartiet har flyttet folketinget ind til 
”hr. og fru Jensen”. Manuskriptet er hentet direkte fra statsministerens 
tirsdagsmøder, og man oplever på egen krop den politiske debat.

ARKITeKTuR	På	DøDSgAngen
Rundt omkring i det såkaldte Udkantsdanmark rives årligt hundredvis 
af tomme huse og udtjente bygningsanlæg ned. I projekt ”arkitektur på 
dødsgangen” udforsker de to arkitekter Mo Stockholm Krag og Boris 
Brorman Jensen fra Arkitektskolen Aarhus strategier for, hvordan de 
dødsmærkede huse, den udtjente bygningskultur og deres historie kan 
indgå som et nyt aktiv i lokalområdernes udviklingsproces.

HOMe	SWeeT	HOMe
B Fex har arbejdet med ikonet af et hjem/hus. Hvor meget kan man fjerne? Hvad er arketypen af et hus? Og 
hvad er hjem? For ham er hjem det sted, hvor man er mig selv. Det sted, hvor man er nøgen. Det sted, man 
inviterer venner og familie hjem til. Mit hjem er mig. Men hvad sker der, når et hjem ikke længere har disse 
egenskaber? Når der bare er skelettet tilbage. Værket skal symbolisere det fællesskab, der bliver skabt, og 
hvordan man bliver bundet sammen, når man bor tæt sammen på en villavej.

AT	SKABe	nOgeT	SAMMen
“Maskernes hus på Mors” – Et håndstrikket værk skabt i dialog med morsingboere af isabel Berglund. 
Læs mere på side 42. 
line Sandvad Mengers forærer ifm. værket ”Privat – offentligt” 30 Mogens Lassen Kubus lysestager til 
forskellige husstande og lægger op til debat om værdier og fordomme. Læs mere på side 40.
”nytteplante” – Jesper Aabille skaber en række myntebeplantninger på gaden og i private haver, i særlige 
krukker fremstillet til formålet. Læs mere på side 40.
lise Harlev har til Kulturmødet skabt et posterprojekt, med titlen ”A different Person” Læs mere på side 41. 
Projektet ”Happy Wood” skaber møbler til kulturmødet – sammen med borgere fra Mors og kulturmødets 
deltagere. thomas dambo Winther omdanner efter eget design brugte europaller til lækre funktionelle 
 møbler. Læs mere på side 43. 

Arrangører: Morsø Kommune og Kulturmødet Mors
Ide	og	koncept: Boris Brormand Jensen, kurator arkitektur og design, Helene 
nyborg Bay, kurator billedkunst og Simon Cens Jensen, Kulturmødet.
øvrige	bidragsydere: Karen grøn, kurator kunsthåndværk og design, 
 Mathilde rosendahl Philipsen og Mariann nederby Madsen, Kuratorer film, 
det danske Filminstitut – Og ikke mindst beboerne på gasværksvej!
Projektet	er	støttet	af Kulturaftale nordjylland – KulturKAnten
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KulturDanmark	
I Danmark vrimler det med kunst og kultur. Lidt finurligt kan man sige, at der er en ”blom-
strende underskov” af kulturelle initiativer og arrangementer, hvis liv leves uden for de 
store , etablerede, professionelle institutioner. Som ikke kerer sig om udkant og bevillinger 
og kulturpaladser og kunststyrelser og den slags. Som ikke er der på trods, men på grund af. 
Og som er både livgivende og livsbetingende for det etablerede kunst- og kulturliv. Men 
som ofte spiller sammen med de mere etablerede institutioner. Kulturmødet Mors 2014 
har i Samtale-delen stor opmærksomhed på dette fantastiske univers. I KulturDanmark 
har vi samlet en buket af noget af det, der rører sig lige nu. Det stritter i øst og vest og nord 
og syd. Sådan skal det være!

tid og sted for arrangementer under Kulturdanmark finder du i time for time-programmet og på 
www.kulturmoedet.dk

AnIMeReDe	SPRÆLLeMÆnD
Animationsskolen Viborg inviterer til workshop. Kom og lav din egen animations-
film. Lav sprællemænd i pap eller modellervoks og lad dem være skuespillerne i 
den historie, du selv finder på.

AnR	LIVe	RADIO
Mød ANR i studiet på KulturFjorden. Fredag eftermiddag kl. 14 til 18 sendes pro-
grammet ”Den fjerde Limfjordsforbindelse” direkte fra Kulturmødet. Forud for Kul-
turmødet har radioprogrammet udfordret sine unge lyttere til at komme med bud 
på, hvad kultur er. Værterne Anders Fuglsang og Thomas Loft konfronterer både 
politiske aktører og rigtige mennesker med disse i deres sending fra Mors. De er 
desuden klar til at bringe de indsamlede inputs videre i debatten.

AT	HuSKe	–	teater	for	børn
luna Park Scenekunst præsenterer Hukommelsespaladset. Zacharias Hjernø 
tilbringer barndommen i sin sygeseng med et leksikon som eneste åbning til ver-
den. Da han bliver rask, beslutter han sig for at ville huske alt. Men hvordan gem-
mer man minder bedst? Presser man dem som blomster eller sætter dem på nåle 
som sommerfugle? Eller pakker man dem ind i stilhed?
Kom indenfor i Zacharias Hjernøes forunderlige samling af erindringer.  Kom og se 
den enestående erindringsmaskine, det alfabetiske æskearkiv og det hemmelige 
rum hvor det hele startede …

BeAT	Og	BRøL	–	electronica	for	de	yngste
Beat & Brøl er en musikforestilling for børn og barnlige sjæle, der elsker dyr, dans, leg, musik og den gode for-
tælling. Mød de to venner, pigen Beat, der elsker beats og musik og drengen Brøl, der elsker dyr og dyrelyde. 
Beat & Brøl er en musikforestilling, der i en electronica-ramme, tager de yngste med rundt i dyrenes verden 
for, at undersøge dyrenes egne lyde. Er der musik i en løves brøl, er der rytme i frøens kvækken og kan en 
elefants snabel faktisk sammenlignes med en trompet?
Arr.:	Morsø Folkebibliotek
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BOnDeSLuTSPILLeT	–	drama	i	foto	og	ord
Med baggrund i Kirsten Kleins udstilling på Holmen Glimt af 
Bondeslutspillet mødes forfatteren Knud Sørensen og fotografen 
Kirsten Klein i en dialog om de forandringer i Danmark, der gen-
nem de sidste 40 år har ramt især landbruget. Forandringer, der 
har haft afgørende konsekvenser for en hel livsform og for vores 
oplevelse af og holdning til landskabet, til bosætning og arbejdsliv. 
Udstillingen kan opleves under hele Kulturmødet.

BRASILIAnSK	InSPIRATIOn	–	moderne	dans
Oplev danserne fra Black Box dance Company, Holstebro sam-
men med dansere fra Ballet Jovem i Brasilien. De vil opføre et 
uddrag af værket ”Rites”. ”Rites” er inspireret af brasilianske my-
ter og ledsages af moderne og traditionel musik fra Brasilien. Dette 
værk indgår som en del af forestillingen Viva, Vive! der har repre-
miere i Musikteatret Holstebro 25. aug., inden den drager på turné. 
Derudover vil du få en smagsprøve på forestilling ”100 Likes” der 
handler om unges sårbarhed og søgen efter anerkendelse. 

BøRn	DIgTeR	–	skriv	dine	helt	egne	digte!
Hvordan skriver man et digt? Hvor skal man begynde, og hvad skal man skrive om? Forfatteren og forskeren 
Anders Søgaard viser børn (fra 7 år), hvordan man kan komme i gang med at skrive digte. Simple skriveøvel-
ser, der gør det overskueligt at skrive digte. Hvis du har lyst, kan du få lov til at læse dine digte højt for de andre 
børn. Og hvis du har lyst, kan du også aflevere dine digte og en mailadresse til Anders, som efter kulturmødet 
vil forsøge at få et udvalg af digtene udgivet, enten i bogform eller i et tidsskrift.

DAnMARK	DIgTeR
Der er gennemført en lyrikkonkurrence med landskabet som tema hen over forsommeren 2014. Der er ind-
kommet 168 digte, der vurderes af censorer. Resultatet offentliggøres på Kulturmødet. Der præmieres tre 
digte, der samtidig vil blive fremført. Det sker i forbindelse med dialogmøde om Bondslutspillet. 

DAnSeTID	–	tid	til	dans
Dansehallernes workshop. En professionel danser introducerer websitet dansetid! for elever og lærere. Med 
inspiration fra siden afprøves forskellige måder at danse på.

DuBAL	–	Danske	ungdoms	og	Børne	Artisters	Landsforening
En gruppe danske børneartister, der i øjeblikket træner til en forestilling, der skal vises i USA til oktober, viser 
deres kunnen og giver workshop i forskellige artistiske aktiviteter på KulturFjorden. Mød også repræsentanter 
for DUBAL, f.eks. til en snak om, at der i Danmark ”kun” er 11 kommuner, hvor børn og unge har mulighed 
for at gå til denne type aktiviteter. Hør også om mulighederne for at starte en lokalforening op i din kommune.

FOLKeMuSIK	DeR	FÆngeR
tradish er en folkemusikgruppe med flere nationaliteter repræsenteret. Gruppen blander irsk folkemusik med 
musik fra andre kulturer: afrikansk, balkansk og nordisk. Tradish appellerer ikke kun til det irske ”hardcore 
trad publikum”, men rammer også folk, der ikke normalt lytter til folkemusik. Tradish blev i 2012/13 valgt som 
ét af 10 bands til at repræsentere Danmark i musikeksport-projektet ”Danish Roots – Growing in the World”.
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geneRATIOnS-SAMTALe	–	2	x	Korsgaard
Ove Korsgaard er professor i pædagogik – og forfatter. lea Korsgaard er journalist og stifter af Zetland – 
og datter af Ove Korsgaard. I denne samtale kommer de omkring folkekultur, mentalitet, karakterdannelse og 
kulturelle værdier, herunder skismaet land og by.

gOSPeL	SAnggLÆDe	
Klitmøller gospelkor er et lokalt kor med ca. 30 medlemmer. Koret har eksisteret i sin nuværende form si-
den 2002 og har medlemmer fra Thy og Mors. Korets repertoire er en blanding af traditionel funk-, blues- og 
salsainspireret gospel.

gRÆnSeLøS	–	verdensmusik	på	Kulturmødet
grænseløs er et band, bestående af 12 musikere indvandret fra 
Palæstina, Iran, Libanon, Syrien og Tyrkiet i spændende samspil 
med danske musikere. Idéen er at inspirere til større musikalsk 
integration i det professionelle musikmiljø ud fra devisen, at mu-
sikken jo er grænseløs og uafhængig af nationale sprog. Det er 
oud-spilleren Bilal irshed, der er mentor for projektet. Han er 
født i Palæstina, men har boet i Danmark i mange år. Kulturmø-
det hilser verdensmusikken velkommen!

jAzz	TIL	ALLe	
royal garden Jazzband blev stiftet på Mors i sidste halvdel af 
1950’erne. Bandet var husorkester i den på det tidspunkt største 
jazzklub i Danmark, Royal Garden Jazzclub. Orkestret fortsatte 
til ind i 60’erne en omskiftelig tilværelse. I 1991 blev orkesteret 
genstartet og har siden spillet over hele Danmark og i udlandet. 
Under Kulturmødet vender Royal Garden Jazzband tilbage til 
rødderne i Nykøbing Mors. 

KIRKeKOnCeRT
Organisten og musikeren Kristian Marius Andersen spiller klassisk musik – kendt musik men også improvi-
sationer. Kristian M Andersen er kendt fra filmen Tangentspilleren. Han blev ansat som organistassistent ved 
Herning Kirke i 2005 og kom under kirkens kantor Mads Billes vinger.

KOMPOnéR!	–	workshop	for	unge
Er du cirka 14-18 og spiller et instrument, så tag det med og lær at bruge det mere kreativt.
Deltagerne kommer sammen med komponist Ejnar Kanding og musiker Fritz gerhard Berthelsen ind i et 
musikalsk krydsfelt med skabende improvisation på den ene side og udøvende elektroakustisk klangregi  på 
den anden. Kom og vær med i spændende musikalske arbejdsprocesser. Deltagerne indgår aktivt i en impro-
visationsproces og er med til at skabe et elektroakustisk værk.

KuLTuRHISTORIe	FOR	en	gADe	Og	en	TID
Morslands Historiske Museum fortæller via beskrivelser og videoklip fra 1800-tallet til den nære fortid en 
gades historie. Handelsliv og udvikling præsenteres i en ledig butik i gågaden. Dermed fortælles historien lige 
præcis der, hvor den foregik og stadig finder sted. På denne måde får de besøgende en mere autentisk ople-
velse, der er meget anderledes, end det man normalt forbinder med et museumsbesøg.
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KuLTuRKAKLeR	
–	brændende	relief	 	
Ved vandet etableres et relief i keramik, som skal 
brænde i 10 timer. Ideen er at skabe fordybelse for den 
enkelte og synlighed i det kulturelle landskab, således 
at der skabes en bevidsthed om at være kulturskaber 
og kulturbruger. Materialerne er fra lokale teglværker, 
deltagerne er en mangfoldighed af børn og unge fra 
alle kroge af nordjylland. Brænding af keramiske 
kakler på stedet. Brænding af de keramiske kakler 
foregår  i det fri. Under hele brændingsprocessen vil 
man kunne følge processen på meget tæt hold. For ar-
rangementet står Morsø Produktionsskole i samar-
bejde med kunstneren Henrik Westergaard.

LIMFjORDuPDATe	
LimfjordUpdate sender under hele Kulturmødet fra alle kroge af arrangementerne. Radioen har fokus på at 
aktivere borgerne med kulturdebat. Der sendes både direkte og båndet med kommentarer og uddybninger. 
Radioen har til huse på Kulturvejen.

MASSeR	AF	LyD	Og	LyS	–	elektronik	og	kunst	 	 	
Platform4 er et projekt- og eventhus, der arbejder med elektronisk kunst og kultur - samspillet mellem lyd og 
lys, hardware og software, analog og digital teknologi. Til dagligt har Platform4 hjemme i folkeparken Karo-
linelund, Aalborg, med værksteder, kontorer, studier, udstillings- og koncertlokaler. Brugerne er studerende 
og iværksættere, som har brug for faciliteter og netværk der kan få deres faglige projekter videre. På Kultur-
mødet Mors medbringer Platform4 udstyr, der kan installere farver, stemning og interaktion i opholdsområdet 
ved og måske i vandet. Alle kan komme og hænge ud, hjælpe til, feste og snakke om lydanlæg, microboards, 
selvorganisering eller formålet med teknologi og kunst. Platform4 sørger desuden for stemning og elektronisk 
musik fra aftenens sidste koncert slutter, og til solen står op.

MOnuMenTAL	gALSCHIøT
Skulptøren Jens Chr. galschiøt har i over ti år arbejdet på en idé om en kunstinstallation, kaldet Abrahams 
Børn, om dogmerne i de tre verdensreligioner kristendommen, jødedommen og islam. Gennem de sidste 5 år 
har han arbejdet på skulpturen Fundamentalism, der afsløres i kunstcentret Silkeborg Bad i januar 2015. Et mo-
nument, der skal skabe dialog. Derfor er det naturligt, at Galschiøt på Kulturmødet præsenterer sit værk gennem 
en elektronisk stander. Galschiøt opstiller også nogle af sine skulpturer en række steder på Kulturmødet. 
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neTVÆRKeT	–	at	give	og	få
Netværket på KulturPladsen er stedet, hvor du kan møde forskellige kulturelle 
og kunstneriske institutioner og organisationer og høre om hvad de har gang i. 
Der er også en lille café og en scene, hvor der kan ske hvad som helst. Kom 
forbi og få – eller giv – inspiration eller bliv opdateret på nye idéer i det frodige 
kulturliv. 
Programmet for Netværket er ikke nøje planlagt på forhånd. Det er muligt helt 
frem til åbningen af Kulturmødet at tilbyde bidrag til Netværket. Program bliver 
opslået. Det kan dog nævnes, at Grundtvigsk Forum møder frem med info og 
indslag, ligesom der bliver aktiviteter fra Kulturelle Samråd i Danmark, Sangens 
Hus, Morsø U-landsforening med kulturfokus, Præsentation af Land Art- projekt, 
Teatercentrum, Coolshop, Dansehallerne og Danmarks Biblioteksforening. Der 
bliver også musiske indslag fra scenen.

PyRAMIDe	–	afrikanske	akrobater
Kalundborg Kommune har tilsluttet sig det internationale projekt global Kids, 
der går ud på at hjælpe unge i underudviklede områder videre med deres evner  
og talenter. Sammen med NGO-organisationen SPOR Media inviterer man 
hvert år en ungdomskulturgruppe til Danmark – i år er det nafsi Africa Acro-
bats, 12 unge fra Nairobis cirkus-akademi. Det er unge fra økonomisk dårlige 
kår, der folder sig ud på højt kunstnerisk niveau. Som ikke blot kan give en flot 
oplevelse, men også vende vort ulands-billede på hovedet. Kulturmødet byder 
de unge akrobater velkommen!

SAnDeMOSe	ReVISITeD	
På Kulturmødet Mors 2013 blev der grundlagt, hvad der måske bliver til en tra-
dition – at Nykøbings forfatter Aksel Sandemose tages under behandling.  Og 
ikke mindst: at hans berømte Jantelov kommer i spil. I 2013 var det fire unge 
forfattere, der dykkede ned i Sandemose og Janteloven. I år er det Visuel HF fra 
Viborg, der bruger en uge i Sandemosearkivet, faciliteret af forfatterne Knud 
Sørensen, Jens Smærup Sørensen og formanden for Sandemose-Selskabet 
Bent dupont. Indtrykkene samles i en animationsvideo, der får premiere lør-
dag og senere på de sociale medier.

SKyggen	–	KOnCeRT	FOR	BøRn
Klarinettist Fritz gerhard Berthelsen fortæller i denne musik-forestilling en 
gendigtning af H. C. Andersens eventyr fra 1847 om skyggen, der overtager sin 
herres liv. Bevæbnet med klarinet og basklarinet bevæger historiens hovedper-
soner, en lærd mand og dennes skygge, sig rundt i omgivelser af elektroniske 
klange og skyggeprojektioner på et lærred. Levende klassisk musik bliver ud-
fordret af mere moderne rytmer, samtidig med at tekst og skyggevideo danner 
en rød tråd i fortællingen.

TALenTSCenen
Kulturmødet giver rum for, at en række talenter – solister og grupper – præsen-
terer deres musik, der både kan være eksperimenterende og med klare bånd 
til folkelig musik med meget melodiøse indslag. Her bliver også indslag med 
cirkusbørn. Talenterne præsenteres på scenen på Kirketorvet. 
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uenDeLIg	LAByRInT
Kæmpen, dværgen, elveren og prinsen har forvildet sig ind i troldmandens labyrint og kæmper nu for at 
komme ud – og få deres stemmer tilbage. Troldmandens onde tjenere lurer i labyrintens kroge og vil gøre alt 
for, at ingen slipper fri, så du må hjælpe de fire venner med at træffe de rigtige beslutninger. Musikere fra DR 
Musikariet præsenterer en koncert for 6-12 årige med musik af Mathias Madsen Munch, der bl.a. har skrevet 
musik til computerspillet Comic Brain.

ung	DeBuTAnT	Og	POeTRy-SLAM		
Mød den kun 19årige Emma Elisabeth nielsen, der i 2015 debuterer på Gyldendal med en roman for  voksne.  
Emma har bl.a. været elev på Brønderslev Forfatterskole for unge, og hun fortæller om sin nye bog og sin 
vej til at blive en af landets absolut yngste forfattere. Oplev også unge fra Brønderslev Forfatterskoles 
poetryslam-hold. De har lært kunsten af forfatter og poetry slammer Peter Dyreborg.
 

VIBORg	SALOn	
–	en	ny	måde	at	samtale	på
ViborgSalon er en moderne version af en gammel 
tradition. En ny måde at samtale og mødes på, der er 
et skridt væk fra envejskommunikationen og fralæg-
gelse af ansvar. Målet er at involvere, skabe viden 
og forståelse og give mulighed for at sætte noget nyt 
i gang – kulturelt, samfundsmæssigt og etisk – ved 
at føre mennesker, ideer og nysgerrighed sammen. 
 ViborgSaloner arrangerer to af slagsen med over-
skriften ”Hvad er kultur for mig?” og ”Er tid en faktor?”

VIMuKO	
–	Viborg	musikskoles	voksenkor
Repertoiret er meget bredt, fra gregoriansk sang til 
pop og musical, fra de store klassikere til moderne 
avantgarde. Koret består af 30-35 medlemmer.

VRå	HøjSKOLe
Mød Vrå Højskole ved KulturFjorden. Her kan du 
bl.a. prøve lykkehjulet og måske vinde fire uger på 
højskole, deltage i speed-dating i bedste højskole-
ånd, spille musik og rytmer på nye måder med ko-
steskaft, baljer og spande, få en tur på Vrå højskolens 
tandem-taxa og en snak om højskolelivet eller del-
tage i de arbejdende værksteder (Kunst/tekstil/foto/
skriveværksted). 

ÆBLeHAVen	
Æblehaven på KulturPladsen er stedet, hvor du kan 
slappe af i frugttræernes svalende skygge. Morsø 
Folkebibliotek tilbyder her siddepladser med lounge-
stemning: dagens aviser, spændende bøger, frugt, 
køligt kildevand og frugt m.v. Der kan købes øl og 
vand. 
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Frontløberen	
Bureau Detours har på KulturFjorden bygget en pavillon lavet af containere, paller og andet 
genbrugsmateriale. Området kommet til at summe af forskellige aktiviteter arrangeret i 
samarbejde med Frontløberne og Aarhus 2017. Oplev blandt andet …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkegave til Kulturmødet: 

Et borde-bænkesæt bliver udsmykket af 

kulturmødets deltagere med statements 

og ’tags’.  Bordet lakeres til sidst og får 

lov at blive stående i Nykøbing Mors.

Broderi 
statement puder

F16 fra Frontløberne medbringer deres 

hjemmelavede tømmerflåder og lader 

dem bidrage til gode snakke, en stille 

stund og en mulighed for at se Kultur-

mødet fra en anden vinkel.

Platform4 sørger for stemning og 

elektronisk musik fra aftenens sidste 

koncert slutter, og til solen står op.

Kulturdating. Få taget dit billede 

og skriv hvad du laver/søger og dine 

kontaktoplysninger. Vi hænger dit 

billede op i Frontløberpavillonen. 

Så kom ned, find dit match og 

udvid dit netværk.  

Vi etablerer en ungdomsredaktion under Kulturmødet, hvor 

unge deltagere kan bidrage til at dække mødet ud fra en 

ungdomsvinkel. Her arbejdes med tekst, video og fotografi, 

tegning m.v. gennem online og fysiske medier. Redaktionen 

står også for at skabe et zine for Kulturmødet. 

Kærlighed til din cykel
Viva los Pedalos medbringer det 

rullende værksted til din cykel.

Draw More Club er tegneklubben, der 

inviterer tegneglade, i alle aldre, til at 

tegne sammen. Kom ned og bidrag med 

dine talenter til Kulturmødet.
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talks
KONCEPT

hvorfor

hvad

?

hangout aktiv + mad + chill + lyd + kunst

mødested ++ !?! ++

facilitere indhold

ups

BUREAU DETOURS

En kreativ åben hop af gode 
mennesker der fyrer mega
meget af. opererer indenfor
design, arkitektur & kunst.

lidt mer wildstylE

frontløberne

byg

minister

de unge ....!!

Hit n’ run workshops faciliteres af professionelle kunstnere der deler deres praksis 

i en afgrænset workshop à ca. 3 timer:

•  Nicolai Juhler – miniparker. Workshoppen afholdes torsdag kl. 19-22. 

Således vil der være miniparker i området og langs vejen fredag og lørdag.

•  Anders Reventlov – fællesværk. Anders er billed- og graffitikunstner og vil lave en 

workshop der ender ud i et samlet værk med bidrag fra deltagerne.

•  Don Gnu – Don Gnu, og lederen af deres ungdomskompagni, står for en fysisk workshop 

hvor vi kommunikerer med kroppen.

•  Tree of Change – Unge fra Frontløbernes F16 hold faciliterer en workshop, hvor 

ungdomsproblematikker bliver debatteret og løsninger fundet i fællesskab.

Stencil workshop 
ved Bureau Detours.

Street Sport, Parkour og Slagline

Perlepladesyndikatet pakker kufferten 

og drager til Mors for at sprede hygge 

hos alle deltagere.

tid og sted for arrangementer under Kulturdanmark finder du i time for time-programmet og på 
www.kulturmoedet.dk
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G A S V Æ R K S V E J

Kulturpladsen KulturVejen

KulturPladsen

KulturFjorden

J E R N B A N E V E J

Contempo

Blomsterparken

Værkstedet

Musikværket
Store og Lille Sal

Information

Brøndum

Toilet

Work-shoppen

Bålplads

Platform4

The Animation 
Workshop

Frontløberen

Vrå Højskole

Rytmen

Netværket

Brændings-
skulptur

Toilet

VIP
Mad

Æblehaven

Mad

UngeCamp

Kulturmødet Mors 2014 afholdes på KulturPladsen, Gas-
værksvej 60, ved KulturFjorden, langs Jernbanevej og på 
pladser og kulturinstitutioner rundt omkring i Nykøbing.

InFORMATIOn	Og	BILLeTKOnTOR	
Information og billetkontor findes på KulturPladsen.

Åbningstider: 
Torsdag d. 21. august kl. 12-24
Fredag d. 22. august kl. 8-24
Lørdag d. 23. august kl. 8-14.30

Kulturmødet er gratis og åbent for alle.

Ved de samtaler, der foregår i store sal og lille sal, er 
der et begrænset antal pladser. Forud for Kulturmødet 
har det derfor været muligt at  reservere plads online til 
disse samtaler. 
Hvis du har reserveret plads til en samtale, skal du 
bytte din reservation til en billet i informationsteltet senest 
1 time før samtalens start. Medbring den ordrebekræf-
telse, du har fået på e-mail. Billetter, der ikke er hentet en 
time før start, vil blive frigivet til andre.
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G A S V Æ R K S V E J
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MAD	Og	DRIKKe
På KulturPladsen og ved KulturFjorden er der mulighed for at 
købe lette måltider, øl og vand, the og kaffe m.m. I informatio-
nen på KulturPladsen og på Turistbureauet kan du få en guide 
til lokale restauranter. 

Her	foregår	det...
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Det	sker	også	…
Nykøbing Mors er andet og mere end Kulturmødet 
2014. I det daglige kan Nykøbings indbyggere og byens 
mange gæster bl.a. glæde sig over ...

•  60 skulpturer og udsmykninger, spredt over hele byen og kommu-
nen af kunstnere som Erik Heide, Bent Skytte Rasmussen, Sigrid 
Lútken, Bent Sørensen, Hein Heinsen, Erik Warming m.fl.

•  Dueholm Kloster, øens historiske museum,  
bl.a. med afdelingerne Molermuseet og Dansk Støberimuseum

•  Morsø Kunstforening, der holder til i den nye kunstbygning Holmen 
på havnen

• Det Ottekantede Forsamlingshus

• Øens 34 kirker

• En mængde kunsthåndværkere og gallerier

• Mange andre attraktioner – og naturligvis: Naturen!

Find brochuremateriale 
og få råd på Turistkontoret på Havnen

eller se www.visitmors.dk
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KuLTuRMøDeT	FORegåR	I	ALLe	åReTS	8.760	TIMeR	–	Og	OVeRALT

Kulturmødet	Optakt
Kulturmødet er ikke blot en begivenhed, der finder sted én gang om året. Tiden mellem 
kulturmøderne er mindst ligeså vigtig som Kulturmødets 48 timer i august. Tiden frem til 
næste Kulturmødet Mors i 2015 skal bruges på at styrke og fremme kulturdebatten over 
hele landet.

Derfor lancerer Kulturmødet til efteråret et stort optaktsinitiativ, som henover vinter og 
forår vil turnere rundt i hele Danmark. Initiativet består af en række ”mini-kulturmøder”, 
hvor Kulturmødets moderatorer sammen med kulturkræfter fra hele landet vil tage både 
lokale og nationale temaer og udfordringer op til debat.
Optakt-arrangementerne er samtidig din chance for at komme med input til debatemnerne 
på Kulturmødet Mors. Alle optaktsmøderne vil blive dokumenteret, og de mange inputs og 
pointer vil således indgå i selve Kulturmødet Mors 2015. 

gøR	DeT	SeLV!
Kulturmødet opfordrer alle enkeltpersoner og institutioner til at arrangere Optakt-møder. Det kan være ildsjæ-
len, der ikke kan lade være, den frivillige, der gerne vil påvirke kulturlivet med mere og andet end sin ar-
bejdskraft – og naturligvis biblioteker, skoler af alle slags, kultur- og kunstinstitutioner, politiske partier, kirker, 
offentlige forvaltninger m.m.
Kulturmødet hjælper gerne med et ”start-kit”. Og også her vil vi gerne indsamle idéer og visioner, som 
kan blive vendt på Mors til august. Følg med på www.kulturmoedet.dk når Optakt-programmet lanceres 
i løbet af efteråret.

KuLTuRMøDeT	DOKuMenTATIOn
Alle samtaler på Kulturmødet Mors bliver dokumenteret. 
Hovedindtryk fra Kulturmødet Mors 2014 vil blive gemt i 
form af interviews, lyd- og videoproduktioner, streaming 
og indslag på de sociale medier. Alt dette vil danne basis 
for formidling af Kulturmødets resultater.
 
Formidlingen sker i form af en evaluering og en grønbog. 
Mens evalueringen primært  dokumenterer Kulturmødet 
2014, så udgør grønbogen et fremadrettet diskussions-
oplæg til kulturdebatten. Grønbogen forventes at ud-
komme som e-bog. Begge dele indgår som baggrunds-
materiale for de arrangementer, der afholdes over hele 
landet som optakt til Kulturmødet 2015. 
Følg med på www.kulturmoedet.dk

Samtalen fortsætter
– en grønbog
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Bag	Kulturmødet
Kulturmødet er blevet til i foråret 2013 efter idé af komponist og journalist Evanthore Vestergaard, der tidligt 
fik Flemming Møller Mortensen, formand for Folketingets Kulturudvalg, med som udvikler af idéen. Morsø 
Kommune og Region Nordjylland kom hurtigt på banen, og med Borgmesteren og Regionsrådsformanden i 
spidsen blev der sat handling, personale og økonomi bag. 
Kulturmødet Mors var skabt – med Morsø Kommune og Region Nordjylland som arrangører af det første 
Kulturmøde allerede i august 2013.  Kulturmødet Mors 2014 er en betydelig videreudvikling af første udgave 
i 2013, baseret på erfaringer fra premiere-året og de mange inputs, der er modtaget fra alle dele af landet.  
Ud over Morsø Kommunes og Region Nordjyllands bidrag baseres Kulturmødet Mors på støtte fra kulturinsti-
tutioner, kulturpersoner både udøvende og ansatte, kommuner, regioner, samarbejdspartnere og sponsorer. 

Den	politiske	styregruppe	er:
• Hans Ejner Bertelsen, borgmester Morsø Kommune (formand)
• Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland
• Lauge Larsen, formand for børne- og kulturudvalget, Morsø Kommune
• Otto Kjær Larsen, medlem af udvalget for infrastruktur, klima, kultur og miljø, Region Nordjylland 
• Jørgen Pontoppidan, formand for kultur- og fritidsudvalget, Mariagerfjord Kommune
• Niels Jørgen Pedersen, formand for erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget, Thisted Kommune
•  Ledende embedsmænd fra kommunerne og Region Nordjylland:  Nanna Skovrup, Karen Louise Erichsen, 

Jørgen Basballe og Peder Hanghøj

Den	administrative	styregruppe	er:
• Nanna Skovrup, kontorchef, regional udvikling, Region Nordjylland
• Peder Hanghøj, chef for børn og undervisning, Morsø Kommune
• Niels Otto Degn, chefkonsulent, Morsø Kommune
• Claus Svenstrup, specialkonsulent, Region Nordjylland

Kulturmødets	daglige	ledelse	er:
• Niels Otto Degn, chefkonsulent, Morsø Kommune
• Claus Svenstrup, specialkonsulent, Region Nordjylland

Kunstnerisk	konsulent	er	Evanthore Vestergaard, komponist og journalist

en	række	medarbejdere	har	medvirket	ved	tilrettelæggelsen:
• Rasmus Andreasen, Kulturmødet Kommunikation
• Solvej Boltz, Kulturmødet Produktion og Logistik
• Charlotte Bunch, Kulturmødet Oplevelse 
• Anne Marie Heide Hviid, Kulturmødet Kommunikation
• Simon Cens Jensen, Kulturmødet Oplevelse og Kulturvejen
• Bertil Nydal, Kulturmødet Produktion og Frivillige
• Laila Rasmussen Ladegaard, Kulturmødet Logistik og Værtskab
• Louise Nielsen, Kulturmødet Optakt og Samtale
• Birgitte Kring Frederiksen, Kulturmødet Teknik og tilladelser 
• Line S. Berger, Kulturmødet Optakt og Evaluering

Advisory	board
•  En række aktive kulturpersoner bidrager med kommentarer og råd  

til Kulturmødets udvikling og fremtidige perspektiver.

Kulturmødet Mors planlæg-
ges at vende tilbage i august 
2015. Men Kulturmødet finder 
sted altid og overalt – som 
olympiaden mellem de olym-
piske lege. Følg med på hjem-
mesiden og se, hvordan du 
kan deltage.

www.kulturmoedet.dk
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SAMARBejDSPARTneRe	Og	SPOnSOReR:

ARRAngøReR:

Støttet af Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter og EU

Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.

Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne
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Folketingets 
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Det spørgsmål hører vi oftere og oftere, især fra folk 
udenfor Nordjylland. Mange har bemærket os for 
vores forestillinger på teatrets scener i Aalborg. Den 
landsdækkende presse har kaldt os for landets bedste 
teater, og Årets Reumert tildelte os tre priser ud af 
seks nomineringer. 

Andre bemærker os måske, når de møder os andre 
steder end på teatret i Aalborg. Fx i Dresden eller  
på Det Kongelige Teater, hvor vi har gæstespillet  
med vores Borgerscene. Eller når vi til efteråret co-
producerer Yahya Hassan-forestillingen sammen med 
Teater Mungo Park i Kolding. Eller til januar, når vi 
giver udsolgte koncerter på scenen i det nyopførte 
Musikkens Hus i Aalborg sammen med Aalborg  
Symfoniorkester.  Og mon ikke det bemærkes, at Aalborg 
Teaters musicalhit En kort en lang kan opleves på 
Nørrebro Teater om et lille års tid?

Men først og fremmest håber vi, at vi bliver bemærket 
for vores stædige stræben efter at producere teater af 
højeste kvalitet. Og for samtidig at give vores publikum 
oplevelser de ikke vidste, de ønskede sig. 

Her kan du møde vores chef, Morten Kirkskov,  
på Kulturmødet:

Fredag kl. 13.30-15.00 – Store Sal: 
Medierne og kulturen – Hvad skal kulturen/kunsten  
og medierne med hinanden? 

Fredag 15.30-17.00 – Lille Sal:  
Publikumsudvikling og -adfærd i Europa

Hvad er det, I har 
gang i oppe hos jer?
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Praktisk	
information
Kulturmødet Mors 2014 afholdes på KulturPladsen, Gasværksvej 60, 
ved KulturFjorden langs Jernbanevej og på pladser og kulturinstitu-
tioner rundt omkring i Nykøbing.

InFORMATIOn	Og	BILLeTKOnTOR	
Information og billetkontor findes på KulturPladsen.

Åbningstider: 
Torsdag d. 21. august kl. 12-24
Fredag d. 22. august kl. 8-24
Lørdag d. 23. august kl. 8-14.30

Kulturmødet er gratis og åbent for alle.

Ved de samtaler, der foregår i store sal og lille sal, er der et begræn-
set antal pladser. Forud for Kulturmødet har det derfor været muligt 
at reservere plads online til disse samtaler. 

Hvis du har reserveret plads til en samtale, skal du bytte din reserva-
tion til en billet i informationsteltet senest 1 time før samtalens start. 
Medbring den ordrebekræftelse, du har fået på e-mail. Billetter, der 
ikke er hentet en time før start, vil blive frigivet til andre.

MAD	Og	DRIKKe
På KulturPladsen og ved KulturFjorden er der mulighed for at købe 
lette måltider, øl og vand, the og kaffe m.m. I informationen på Kultur-
Pladsen og på Turistbureauet kan du få en guide til lokale restauranter. 

Morsø turistbureau
Havnen 4
7900 Nykøbing M.
Tlf. 97 72 55 82

PARKeRIngSPLADSeR
P-pladser er markeret på kortet side 64-65. 

ByBuS	Og	uDLejnIng	AF	eL-CyKLeR	
I	nyKøBIng	MORS
Det er gratis at køre med bus på hele Mors. Tjek www.rejseplanen.dk
På Turistbureauet kan du også leje en el-cykel. 

Åbningstider: 
Mandag – fredag kl. 9-17
Lørdag kl. 9-14
Læs mere på www.visitmors.dk

Det spørgsmål hører vi oftere og oftere, især fra folk 
udenfor Nordjylland. Mange har bemærket os for 
vores forestillinger på teatrets scener i Aalborg. Den 
landsdækkende presse har kaldt os for landets bedste 
teater, og Årets Reumert tildelte os tre priser ud af 
seks nomineringer. 

Andre bemærker os måske, når de møder os andre 
steder end på teatret i Aalborg. Fx i Dresden eller  
på Det Kongelige Teater, hvor vi har gæstespillet  
med vores Borgerscene. Eller når vi til efteråret co-
producerer Yahya Hassan-forestillingen sammen med 
Teater Mungo Park i Kolding. Eller til januar, når vi 
giver udsolgte koncerter på scenen i det nyopførte 
Musikkens Hus i Aalborg sammen med Aalborg  
Symfoniorkester.  Og mon ikke det bemærkes, at Aalborg 
Teaters musicalhit En kort en lang kan opleves på 
Nørrebro Teater om et lille års tid?

Men først og fremmest håber vi, at vi bliver bemærket 
for vores stædige stræben efter at producere teater af 
højeste kvalitet. Og for samtidig at give vores publikum 
oplevelser de ikke vidste, de ønskede sig. 

Her kan du møde vores chef, Morten Kirkskov,  
på Kulturmødet:

Fredag kl. 13.30-15.00 – Store Sal: 
Medierne og kulturen – Hvad skal kulturen/kunsten  
og medierne med hinanden? 

Fredag 15.30-17.00 – Lille Sal:  
Publikumsudvikling og -adfærd i Europa

Hvad er det, I har 
gang i oppe hos jer?

EKSTRA: Torsdag den 21. august: åbent helt til kl. 20
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14:00 - 15:00 Kulturmødet Mors 2014 åbner Store sal 4

14:00 - 15:00 Dreamers Cirkus Contempo 49

14:00 -18:00 Hukommelsespaladset – åben installation Havnegade 8A 54

14:00 - 17:00 Kulturhistorie for en gade og tid Kirketorvet 

14:00 - 15:00 Cirkusbørn, akrobatik og jongleren  Kirketorvet 58

15:00 - 15:15 KulturFjorden åbner v. Flemming Møller Mortensen Rytmen 

15:00 - 22:00 A Different Person v. Lise Harlev KulturVejen 41

15:00 - 21:00 Bondeslutspillet v. Kirsten Klein Holmen 55

15:00 - 00:00 Kubus v. Line Sandvad Mengers KulturVejen 40

15:00 - 01:00 Kulturkakler – brændende relief KulturFjorden 57

15:00 - 22:00 KUNSTEN – hjemme hos KulturVejen 52

15:00 - 16:00 KUNSTEN – hjemme hos, guidet tur KulturVejen 52

15:00 - 00:00 Nytteplante v. Jesper Aabille KulturVejen 40

15:00 - 22:00 Happy Wood Værkstedet 43

15:00 - 00:00 Maskernes Hus på Mors v. Isabel Berglund Værkstedet 42

15:00 - 22:00 Producer din egen tanglampe Værkstedet 43

15:00 - 22:00 The Thread That Binds Us v. Karin von Schantz Værkstedet 42

15:00 - 16:00 Mød forfatteren Ninette Larsen Brøndum 48

15:00 - 15:45 Kim Johansen, Lokal singer songwriter  Kirketorvet 58

15:00 - 22:00 Unge-workshops Frontløberen 60

15:00 - 20:00 Åbent cirkus v. DUBAL KulturFjorden 55

15:00 - 22:00 Åbne workshops for børn og unge v. Frontløberne Frontløberen 60

15:00 - 22:00 Åbne workshops v. Animationsskolen The Animation Workshop 54

15:00 - 22:00 Åbne workshops v. Vrå Højskole Vrå Højskole 59

15:15 - 16:30 Blaue Blume Rytmen 50

15:30 - 17:30 ”Dagsorden” – Kulturmødets åbningsdebat Store sal 5

15:30 - 17:00 ”Lokalsamfundet 2.0” Lille sal 6

tid  TORSDAg	21.	AuguST	2014 StEd SidE

MusikAndetBilledkunstScenekunst Design og kunsthåndværk LitteraturFilmSamtale 
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15:30 - 16:15 Ensemble MidtVest Contempo 49

15:45 - 16:30 One Way Maze, Lokal rock  Kirketorvet 58

16:00 - 00:00 Skammekrogen – virtual reality installation Røde Kors Genbrug 46

16:00 - 16:30 Black Box Dance Company Kulturpladsen 55

16:00 - 17:00 Speed-dating v. Vrå Højskole KulturFjorden 59

16:30 - 17:15 Lattermild, lokalt gymnasieband  Kirketorvet 58

17:00 - 18:00 ”Hvad er kultur for mig?” Dueholm Kloster 

17:00 - 20:00 ”Via Dialog” – efter samtalen ”Lokalsamfundet 2.0” Æblehaven 6

17:00 - 19:00 Snigpremiere: ”Dannys dommedag”, mød instruktør og manusforfatter Bio Mors 45

17:00 - 18:00 Mød forfatteren Amalie Smith Brøndum 48

17:00 - 18:00 Helianne Blais Contempo 49

17:15 - 18:00 CO:MA, singer songwriter Kirketorvet 58

17:30 - 19:00 ”Hvordan er de unges kultur?” Frontløberen 7

18:00 - 19:30 ”Al den snak om kunst og kultur” Lille sal 7

18:00 - 19:00 KUNSTEN – hjemme hos, guidet tur KulturVejen 52

18:00 - 18:45 Mads og Cecilie, singer songwriter    Kirketorvet 58

18:45 - 20:00 ”Virvar” og ”Confluencia”, bands fra Fyns Rytmiske Talentskole  Kirketorvet 

19:00 - 20:00 Mød forfatteren Jonas Rolsted Brøndum 48

19:00 - 20:00 Auxiliary Blue Contempo 

19:00 - 20:00 Grænseløs Rytmen 56

19:15 - 20:00 Salon K om den klassiske musik DR Kultur 7

20:00 - 23:00 ”Bænken – den gode samtale” Store sal 9

20:00 - 22:00 ”Hvad kan vi lære af irsk kulturliv?” Brøndum 9

20:00 - 20:30 Helium Bio Mors 46

20:00 - 20:30 Jantelovens begravelse Kirketorvet 36

20:30 - 22:00 ”Anmelderne – hvad kan vi bruge dem til?” Lille sal 9

21:00 - 22:00 Nordic Factory Bio Mors 46

tid  TORSDAg	21.	AuguST	2014 StEd SidE

MusikAndetBilledkunstScenekunst Design og kunsthåndværk LitteraturFilmSamtale 
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21:00 - 22:00 Peter Bastian Trio Contempo 49

21:00 - 23:00 Pierre Dørge & New Jungle Orchestra Rytmen 49

23:00 - 00:00 Broken Twin Rytmen 50

23:00 - 00:00 Irina-Kalina Goudeva Contempo 49

23:00 - 08:00 Platform 4 spiller natten op Frontløberen 57

tid  FReDAg	22.	AuguST	2014 StEd SidE

09:00 - 11:00 ”Ressourcer og prioriteringer” Store sal 10

09:00 - 22:00 A Different Person v. Lise Harlev KulturVejen 41

09:00 - 00:00 Kubus v. Line Sandvad Mengers KulturVejen 40

09:00 - 22:00 KUNSTEN – hjemme hos KulturVejen 52

09:00 - 00:00 Nytteplante v. Jesper Aabille KulturVejen 40

09:00 - 22:00 Happy Wood Værkstedet 43

09:00 - 00:00 Maskernes Hus på Mors v. Isabel Berglund Værkstedet 42

09:00 - 22:00 Producer din egen tanglampe Værkstedet 43

09:00 - 22:00 The Thread That Binds Us v. Karin von Schantz Værkstedet 42

09:00 - 09:45 Den Uendelige Labyrint Dueholm Skolen 59

09:00 - 10:00 Teateroplevelser – workshop Work-Shoppen 

09:00 - 14:00 Børne-workshop v. Animationsskolen KulturFjorden 54

09:00 - 14:00 Cirkuskids – Børne-workshop v. DUBAL  KulturFjorden 55

09:00 - 12:00 Vandringer på fortællingens hovedvej – i praksis M.C. Holms Skole 13

09:00 - 20:00 Åbent cirkus v. DUBAL KulturFjorden 55

09:30 - 11:00 ”Kulturlaboratoriet i praksis” Lille sal 10

10:00 - 12:00 ”Forandring / forundring / forvandling” Contempo 11

10:00 - 12:00 ”Litteraturens rolle i biblioteket – bibliotekets rolle i litteraturen” Brøndum 11

10:00 - 21:00 Bondeslutspillet v. Kirsten Klein Holmen 55

tid  TORSDAg	21.	AuguST	2014 StEd SidE
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10:00 - 11:00 Børnebio 6 år+ Bio Mors 46

10:00 - 00:00 Skammekrogen – virtual reality installation Røde Kors Genbrug 46

10:00 - 11:30 Skyggen – workshop Work-Shoppen 58

10:00 - 11:00 Dansetid! Workshop for børn Work-Shoppen 55

10:00 - 20:00 Kulturhistorie for en gade og tid Kirketorvet 

10:00 - 22:00 Åbne workshops for børn og unge v. Frontløberne Frontløberen 60

10:00 - 22:00 Åbne workshops v. Animationsskolen The Animation Workshop 54

10:00 - 22:00 Åbne workshops v. Vrå Højskole Vrå Højskole 59

10:30 - 11:00 Dukkepartiet – Messerschmidt på banen KulturVejen 53

11:00 - 12:30 Cathedrals of Culture – program 1 Bio Mors 45

11:00 - 11:45 Den Uendelige Labyrint Dueholm Skolen 59

11:00 - 12:00 Royal Garden Jazzband Kirketorvet 56

11:00 - 20:00 Hukommelsespaladset – åben installation Havnegade 8A 54

11:00 - 12:00 Psycho – Street Cut v. Dansk Rakkerpak KulturVejen 52

11:00 - 12:00 Dansetid! Workshop for børn Work-Shoppen 55

11:30 - 13:00 ”Hvad kan politikerne gøre for kulturen?” Store sal 11

11:30 - 13:00 ”Publikumsudvikling og -adfærd i Europa” Lille sal 12

11:30 - 12:30 Børnebio 11 år+ Bio Mors 46

11:30 - 12:15 Dukkepartiet – Christiansborg i Nykøbing KulturVejen 53

11:30 - 13:00 Litteraturworkshop for børn Work-Shoppen 55

12:00 - 14:00 ”Vandringer på fortællingens hovedvej” M.C. Holms Skole 13

12:00 - 15:00 ”Via Dialog” – efter samtalen ”Forandring/forundring/forvandling” Æblehaven 12

12:00 - 13:00 Salon K om kulturformidling på TV DR Kultur 12

12:00 - 12:45 CO:MA, singer songwriter Kirketorvet 58

12:30 - 13:30 Mød forfatteren Julie Sten-Knudsen Brøndum 48

12:45 - 13:45 Tradish, folk music – mest irsk Kirketorvet 58
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13:00 - 14:00 KUNSTEN – hjemme hos, guidet tur KulturVejen 52

13:00 - 14:30 Cathedrals of Culture – program 2 Bio Mors 45

13:00 - 14:00 Teateroplevelser – workshop Work-Shoppen 

13:00 - 14:30 Komponér! – Musikworkshop for unge Rytmen 56

13:30 - 15:00 ”Dansk teaters udfordringer og dilemmaer” Lille sal 13

13:30 - 15:30 ”Medierne og kulturen” Store sal 13

13:45 - 14:30 Mads og Cecilie, singer songwriter    Kirketorvet 58

14:00 - 15:00 Mød forfatteren Morten Chemnitz Brøndum 47

14:00 - 14:30 Hukommelsespaladset – forestilling Havnegade 8A 54

14:00 - 18:00 ANR live-sender ”Den 4. Limfjordsforbindelse” ANR 54

14:30 - 16:00 ”Elektronisk kunst og kultur” Rytmen 15

14:30 - 15:15 Lattermild, lokalt gymnasieband  Kirketorvet 58

15:00 - 16:00 ”Er tid en faktor?” Dueholm Kloster 

15:00 - 16:15 Kunstnerdialog: Kirsten Klein og Knud Sørensen Holmen 55

15:00 - 22:00 Makers Move KulturVejen 43

15:00 - 16:30 Spot talentet – program 1 Bio Mors 46

15:15 - 16:00 Lè Ko, Lasse, Emilie, Kristian, Otto, jamsession  Kirketorvet 58

15:30 - 17:00 ”Empati og sensitivitet” Lille sal 15

15:30 - 17:00 ”Innovation og forretningsudvikling” Brøndum 15

15:30 - 16:30 Mosaik Ensemblet Contempo 49

15:30 - 16:00 Hukommelsespaladset – forestilling Havnegade 8A 54

16:00 - 17:00 KUNSTEN – hjemme hos, guidet tur KulturVejen 52

16:00 - 17:00 Royal Garden Jazzband Kirketorvet 56

16:00 - 17:00 Speed-dating v. Vrå Højskole KulturFjorden 59

16:15 - 16:45 Danmark digter – vinderen af konkurrencen kåres Holmen 55

16:30 - 18:30 ”Unge-topmøde 1.0” Frontløberen 16

tid  FReDAg	22.	AuguST	2014 StEd SidE
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16:30 - 18:00 Mungo Park: Vi skal bygge en ZOO – inkl. artist talk Limfjordsteatret 51

17:00 - 19:00 ”Bille, Lars, Susanne – og alle de andre” Store sal 16

17:00 - 20:00 ”Via Dialog” – efter samtalen ”Empati og sensitivitet” Æblehaven 16

17:00 - 18:00 Tradish, folk music – mest irsk Kirketorvet 58

17:00 - 17:30 Sort på Hvidt v. Rio Rose Kulturpladsen 51

17:30 - 19:00 ”Events – kultur eller elitære kræmmermarkeder?” Brøndum 17

17:30 - 19:00 ”Folketingets Kulturudvalg tager imod” Lille sal 16

17:30 - 18:30 Elgar og Venus Contempo 

18:00 - 19:00 Quick Quick Obey Rytmen 50

18:00 - 18:30 Hukommelsespaladset – forestilling Havnegade 8A 54

18:30 - 19:00 En Krydsning flytter sit spor, en inddragende forestilling  Kirketorvet 36

19:00 - 20:00 Mød forfatteren Niels Frank Brøndum 47

19:00 - 20:30 Mungo Park: Vi skal bygge en ZOO – inkl. artist talk Limfjordsteatret 51

19:15 - 20:00 Klitmøller Gospel Kirketorvet 56

19:30 - 21:30 Når dyrene drømmer – inkl. mød skuespiller Sonia Suhl Bio Mors 45

19:30 - 20:30 David Hildebrandt Contempo 49

20:00 - 23:00 ”Skolen ud af boksen” Store sal 17

20:00 - 21:00 Christian Hjelm Rytmen 50

20:00 - 20:30 Sort på Hvidt v. Rio Rose Kulturpladsen 51

20:30 - 22:00 ”Kulturens økonomi under pres” Lille sal 17

21:00 - 22:00 Mød forfatteren Olga Ravn Brøndum 48

21:00 - 22:00 Zoë Marlew Contempo 49

22:00 - 23:00 Spillemændene Rytmen 50

23:00 - 00:00 Fritz Berthelsen Contempo 49

00:01 - 01:00 Rangleklods Rytmen 50

01:00 - 08:00 Platform 4’s unge-fest Frontløberen 57

tid  FReDAg	22.	AuguST	2014 StEd SidE

MusikAndetBilledkunstScenekunst Design og kunsthåndværk LitteraturFilmSamtale 

TIM
e

	FO
R

	TIM
e

	...



78 | Kulturmødet 2014 www.kulturmoedet.dk   #km14dk  

09:00 - 11:00 ”Grøn dannelse – en oplevelses-samtale” Lille sal 19

09:00 - 11:00 ”Kunst som vare” Store sal 19

09:00 - 11:00 ”Ryk på ledelsen” Brøndum 19

09:00 - 11:00 ”Unge ZOO – om ungdomskultur anno 2014” Frontløberen 20

09:00 - 13:00 A Different Person v. Lise Harlev KulturVejen 41

09:00 - 14:00 Kubus v. Line Sandvad Mengers KulturVejen 40

09:00 - 13:00 KUNSTEN – hjemme hos KulturVejen 52

09:00 - 14:00 Nytteplante v. Jesper Aabille KulturVejen 40

09:00 - 13:00 Happy Wood Værkstedet 43

09:00 - 13:00 Makers Move KulturVejen 43

09:00 - 14:00 Maskernes Hus på Mors v. Isabel Berglund Værkstedet 42

09:00 - 13:00 Producer din egen tanglampe Værkstedet 43

09:00 - 13:00 The Thread That Binds Us v. Karin von Schantz KulturVejen 42

09:00 - 13:00 Unge-workshops Frontløberen 60

09:00 - 13:00 Åbne workshops for børn og unge v. Frontløberne Frontløberen 60

09:00 - 13:00 Åbne workshops v. Animationsskolen The Animation Workshop 54

09:00 - 13:00 Åbne workshops v. Vrå Højskole Vrå Højskole 59

10:00 - 12:00 ”Hvad har DU med?” Contempo 20

10:00 - 17:00 Bondeslutspillet v. Kirsten Klein Holmen 55

10:00 - 11:00 KUNSTEN – hjemme hos, guidet tur KulturVejen 52

10:00 - 10:45 Børnebio 3 år+ Bio Mors 46

10:00 - 13:00 Skammekrogen – virtual reality installation Røde Kors Genbrug 46

10:00 - 11:00 Talkbox v. LiminalDK KulturFjorden 51

10:00 - 14:00 Kulturhistorie for en gade og tid Kirketorvet 

10:30 - 11:30 Brønderslev Forfatterskole Work-Shoppen 59

10:30 - 11:00 Suzuki – melodisk klassisk violinmusik Kirketorvet 58

tid  LøRDAg	23.	AuguST	2014 StEd SidE
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11:00 - 12:00 Børnebio 11 år+ Bio Mors 46

11:00 - 12:00 Mød Ove Korsgaard og Lea Korsgaard Brøndum 56

11:00 - 11:30 Sandemose-præsentation KulturFjorden 58

11:00 - 12:00 Beat & Brøl – for hele familien Morsø Folkebibliotek 54

11:00 - 11:45 Bjarke Kirk og Kujonerne – dansk poetisk folkrock   Kirketorvet 

11:00 - 12:00 Kirkekoncert v. Kristian Marius Andersen Nykøbing Kirke 56

11:00 - 14:30 Hukommelsespaladset – åben installation Havnegade 8A 54 

11:00 - 12:00 Psycho – Street Cut v. Dansk Rakkerpak KulturVejen 52

11:15 - 12:15 ”Amatørkultur – fra stedbarn til aktiv medspiller” Lille sal 21

11:15 - 13:00 ”Unge-topmøde 2.0” Frontløberen 20

11:30 - 13:00 Spot talentet – program 2 Bio Mors 46

11:45 - 12:30 Mørk – Tim Christensen-inspireret rock   Kirketorvet 58

12:00 - 14:00 ”Samtalen fortsætter” Kulturmødet 2015 åbner! Store sal 21

12:00 - 13:00 Mød forfatteren Bjørn Rasmussen Brøndum 48

12:00 - 12:30 Hukommelsespaladset – forestilling Havnegade 8A 54

12:00 - 13:00 Talkbox v. LiminalDK KulturFjorden 51

12:00 - 12:15 Præsentation af Pilgrim Mors Nykøbing Kirke 

12:15 - 13:15 Koncert v. VIMUKO, Viborg Kommunes voksenkor Nykøbing Kirke 59

12:30 13:15 Royal Garden Jazzband Kirketorvet 56

13:15 - 14:00 Daniel Zielke Kirketorvet 58

14:00 - 14:30 Hukommelsespaladset – forestilling Havnegade 8A 54
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