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Festivalen foregår på forskellige scener i og
omkring Aarhus. Bagerst i programmet finder
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arrangementer afholdes.
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på www.aarhundredetsfestival.dk. Du kan også
tilmelde dig festivalens nyhedsbrev og finde os
på Facebook.
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Festivalgrafik

1700-tallet som kontrasternes århundrede er
illustreret i festivalens grafik. Grevinde Eleonora
Scheel fra Gammel Estrup er festivalens ansigt. På
årets festivalgrafik ser du hende kaste en skygge
af en globus. Bag hende fremtræder et tapet med
silhuetter af handelsmænd, salonkvinder, slaver
og bønder. Grafikken illustrerer årets festivaltitel
’Opdagelser, pøbel og pudderparykker’.
I programmet kan du gå læse om ’Videnskab, dissektion og farefuld færd’, ’Dannelse, bondeliv og
salonkultur’, ’Lyst, straf og maskerade’, ’Iscenesættelse, vold og enevælde’, ’Kulturmøder, slaveri
og kineserier’. I hver fortælling lurer 1700-tallets
kontraster på godt og ondt.

Velkommen til
1700-tallet
Festivalen præsenteres af Folkeuniversitetet i Aarhus i tæt samarbejde med
Aarhus Universitet og en lang række kulturinstitutioner. Med et festivalprogram, der appellerer til både sanser og intellekt, inviterer festivalen til historiske oplevelser i krydsfeltet mellem viden og kultur.
Årets festival ’Opdagelser, pøbel og pudderparykker’ fortæller historien om
1700-tallet som kontrasternes århundrede, hvor det eventyrlystne og ekstravagante står side om side med det grumme og brutale. Om en tid i spænd mellem
det lokale og det globale, mellem pudderparykken og gadens pøbel.
Historien er fortællinger, vi kan bruge til noget. Den fortæller om en verden,
som var, og kaster nyt lys over den verden, som er – lige nu. Den sætter nutiden
i perspektiv, og gør os opmærksomme på temaer og diskussionsemner i vores
egen tid. Når festivalen åbner døren til 1700-tallet, er det for at skabe debat og
give stof til eftertanke.
Vi kan spejle os i 1700-tallets kulturmøder, internationale forbindelser,
videnskabelige nysgerrighed og ideer om lighed, frihed og oplysning. Tanker,
der danner grundlaget for det samfund, vi kender i dag. Men festivalen fortæller
også om 1700-tallets mørke sider som henrettelser, diktatur og slaveri.
Historiske skyggesider, der kan være ligeså relevante at forholde sig til i dag
som dengang.
Århundredets Festival er en tilbagevendende historisk begivenhed i og omkring
Aarhus. I 2014 sætter festivalen fokus på 1800-tallet og i 2016 på 1900-tallet.

De støtter

Årets festivalprogram byder på alt fra storslået maskebal, Historiske Talkshows
og sanselige saloner til koncerter, middage og forskerdebatter om demokrati,
ytringsfrihed og menneskerettigheder. Der er vitaminer til intellektet, forførelse til sanserne og historier for børn. Glæd dig!
Folkeuniversitetet i Aarhus

lik

e it

Kulturudviklingspuljen,
Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

Kom med glitrende halvmasker, pudderparykker
og flæseskjorte, eller kom
som du er. Ballet er for alle.
De første 200 gæster får
en maske ved indgangen.
Masker og parykker kan
også købes på aftenen.

Sten Tiedemann
Rektor

Trine Bang

Festivalkoordinator

Noe Munck
Formand
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Lørdag 10/3 kl. 20.00-01.00
Stakladen, Studenterhus Aarhus
Pris: 180 kr. Studerende 120 kr.
Køb billet på
www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Folkeuniversitetet og
Studenterhus Aarhus

Træd ind i festens midtpunkt, Balsalen, hvor Aarhus Symfoniorkester
spiller op til tæt menuet, og operasangere skaber den rette balstemning. Dansegulvet er åbent, og baren iklædt 1700-tallet for en aften.
Nyd omvendt striptease, meterhøjt rokokohår sat af Akademiet for
Historiske Frisurer, og bliv pudret tilbage til 1700-tallet i Århundredets Salon. Skuespillerne Thomas Bang og Theresa Sølvsteen fra
Aarhus Teater oplæser fra den erotiske roman Fanny Hill og Casanovas erindringer. Musiker Kristina Holgersen fortolker Dorothea Biehls
tekster til moderne lyd.
Bliv oplyst, og få stillet dit vidensbegær. I Videnskabinettet er der
forskerspeaks om 1700-tallets verden. Nyd dem, når du står i baren,
eller med masken i hånden på forreste række.
Det eksotiske og fremmede fascinerer. Fortab dig i Orienten til oplæsning af arabisk kærlighedspoesi. Den iranske digter og musiker
Touraj Namdarpours leverer stemningsfuld persisk musik på santoren, Orhan Özgür Turan og Yossi Karutchi disker op med anatolsk folkemusik, mens Houssam Zamzam runder aftenen i Orienten af med
arabisk popmusik.

VEST

Dansk Folkeoplysnings Samråd
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Ildgøglere, operasangere og menuet. Halvmasker, pudderparykker og farlige fantasier. Århundredets Festival åbner
med et brag af et maskebal i Stakladen lørdag den 10. marts.
Oplev magien, når dufte, toner og scenografi skaber rammerne for et levende møde med et ekstravagant århundrede. Fire scener er universet for en forførende aften.

Slå fantasien og drømmene løs.
Vær med, når 1700-tallet møder nutiden.

Eventpuljen,
Aarhus Kommune

Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser

rty

Århundredets
Maskebal

Tag med tilbage til de store opdagelsesrejsendes tid, hvor
videnskabsmænd opmåler verden og dissekerer kroppen. Hvor kongen er enevældig, danske købmænd tjener
formuer på slavehandel, og europæiske oplysningsideer
bliver diskuteret i private saloner. Århundredets Festival
sætter spot på 1700-tallet i perioden 9.-18. marts 2012.

Samarbejdspartnere

Århundredets Festival er blevet til i tæt samarbejde med en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner. Alle festivalens samarbejdspartnere er nævnt bagerst i programmet

Pa
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Viden & Debat

viden & debat

Sprudlende debatter, forfattersamtaler,
film og speedforedrag. Få forfriskende tæsk
til intellektet, når festivalen sætter 1700-tallet
under lup og til debat.

Danmark møder verden
1700-tallets Danmark gemmer på fortællinger
om en umættelig appetit efter opdagelse, opfindelser og oplysning. Få historien om et globalt århundrede, hvor Danmark for alvor møder verden. Aftenen starter på Steno Museet
under stjernehimlens mørke.
17.00-17.50: Kortlægning af verden – kort og
navigation.Planetarieleder Ole J.
Knudsen, Steno Museet
18.00-18.50: Fortællinger om verden
– dansk rejselitteratur.
Ph.d. Allan Sortkær Pedersen
19.00-20.00: Aftenbuffet
20.10-21.00: Danmark i verden – kolonier og
handel. Lektor Niels Brimnes,
Aarhus Universitet
21.10-22.00: Verden indenfor Danmarks
grænser – magt og sprog.
Cand.mag. Asser Amdisen, Den
Frie Højskole
Foredrag
Tid: Torsdag 15/3 kl. 17.00-22.00
Sted: Steno Museet
Pris: 200 kr. inkl. buffet
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Steno Museet og Folkeuniversitetet
Arrangementet afholdes også på engelsk. Se side 8

Det store natmandskomplot

Arkitekten Nicolai Eigtved

I 1735 hænger tre lig ved galgebakken ved Kalundborg. Det er ligene af tre natmænd. Alle
anklagede i sagen om ’Det store natmandskomplot’. Gennem mikrohistorien om en retssag fortæller seniorforsker Tyge Krogh fra Rigsarkivet om samfundet, retsopfattelsen, overtro
og religion i 1700-tallets Danmark.

Ingen anden arkitekt fra 1700-tallet har præget København så stærkt som Nicolai Eigtved.
Amalienborgkvarteret, Nationalmuseet og
Marmorbroen er nogle af højdepunkterne i
hans eventyrlige karriere. Filmen ’Arkitekten
der blev væk, eller hvem var Eigtved’ fortæller om en af 1700-tallets vigtigste fortolkere
af den lette rokokostil. Inden filmen fortæller
mag.art. Martin Søberg om Eigtved, og filminstruktør Nils Vest introducerer filmen.

Foredrag
Tid: Tirsdag 13/3 kl. 19.00-21.00
Sted: Preben Hornung Stuen, Studenterhus Aarhus
Pris: 25 kr. (gratis for Historias medlemmer), ingen
tilmelding
Arrangør: Historia - Aarhus’ historiske foredragsforening

Manden der ville vise verden
Forfatter Bjørn Bredal fortæller om sin biografi
’Manden der ville vise verden’. En biografi om
videnskabsmanden og geografen Malthe Conrad Bruun (1775-1826), der i en tidlig alder
bliver landsforvist fra Danmark for sin kritik
af enevælden og sin kamp for ytringsfriheden.
Bruun tager til Paris og kaster sig over geografien. Han vil kortlægge verden. Et arbejde, der
gør den lille dansker fra Thy verdensberømt.
Forfatteraften
Tid: Onsdag 14/3 kl. 19.00-21.00
Sted: Kristian F. Møller, Store Torv
Pris: 50 kr. Tilmelding kan ske hos Kristian F. Møller
Arrangør: Kristian F. Møller

Holbergs Niels Klim
Ludvig Holbergs fantastiske roman ’Niels Klim’
fra 1741 er blevet nyoversat. Redaktørerne Peter Zeeberg og Karen Skovgaard-Petersen fra
Danske Sprog- og Litteraturselskab fortæller
om oversættelsen og arbejdet med Holbergs
mesterværk. Skuespiller Christian Steffensen
læser uddrag fra ’Niels Klim’.
Fortælling og oplæsning
Tid: Lørdag 10/3 kl. 15.00-16.30
Sted: Kristian F. Møller, Store Torv
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Litteraturen og Kristian F. Møller

Dissektion
Det er på en gang grænseoverskridende og spændende, når zoofysiolog Tobias Wang fra Aarhus
Universitet og dyrlæge Mads Bertelsen fra Zoologisk Have i København i moderne rammer dissekerer et stort dyr. Mens skalpeller skærer gennem
hud og hår, fortæller forskerne om dyrets inderste
og 1700-tallets videnskabelige nysgerrighed.
Dissektion og foredrag
Tid: Lørdag 17/3 kl. 13.00-15.00
Sted: Århus Kunstbygning
Pris: Gratis, tilmelding på www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Århus Kunstbygning og Folkeuniversitetet

Aarhus bys historie

Prorektor Søren E. Frandsen,
Aarhus Universitet, anbefaler

Foredrag og film
Tid: Mandag 12/3 kl. 17.00-19.00
Sted: Auditoriet, Arkitektskolen Aarhus
Pris: 50 kr. Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Arkitektskolen Aarhus og Folkeuniversitetet

Arkitekten Laurids de Thurah
Det usædvanlige, spiralformede spir på Vor
Frelsers Kirke på Christianshavn, bygget 174952, er kendt og elsket af mange. Filmen ’Himmelstigen’ fortæller historien om et spir og
en stædig arkitekt, der var en af 1700-tallets
største. Inden filmen fortæller cand.mag. Susanne Bruhn om arkitekten Laurids de Thurah, og filminstruktør Nils Vest fortæller om
filmens tilblivelse og om 1700-tallets arkitekturscene.

Arrangement: Forskerdebatter
”Folkeuniversitetets største styrke er at skabe levende kontakt mellem de mest vidende og
de mest videbegærlige mennesker i landet. Det får vi tre gode eksempler på, når filosoffer,
teologer og andre forskere stiller op til debat om dannelse, religion og oplysningsidealer.
Debatterne foregår i de historiske omgivelser i Stakladen, som især i 1970erne dannede
rammen om et utal af studenterarrangementer og for nylig er blevet genetableret som
omdrejningspunkt for studenterlivet i Aarhus.”

Gods, guld og grønne skove?

Stavnsbåndet

Herregården var på godt og ondt centrum for
livet på landet i 1700-tallet. Få historien om livet inden for og uden for herregårdens mure.

Hør historiker Mogens Larsen fortælle om
stavnsbåndet, dets ophævelse og tiden derefter. Foredraget kommer omkring hoffet i sidste
del af 1700-tallet med kendte skikkelser som
Struensee, dronning Caroline Mathilde, enkedronning Juliane Marie, kong Christian den 7.
og kronprins Frederik.

06/03: Under Gud, konge, og herremand –
1700-tallet set fra landet.
Lektor Carsten Porskrog Rasmussen,
Aarhus Universitet
		 Strukturer og skæbner – landbobefolkningens sociale muligheder
1750-1800. Arkivar Asbjørn Romvig
Thomsen, Landsarkivet for Nørrejylland
13/03: Barselsstue og tvættekoner, konfekt
og keglespil – herskabsliv på herre
gården. Museumsinspektør Annette
Hoff, Horsens Museum
Lov, ret og magt på 1700-tallets godser – godsejernes rolle i enevældens
lokale retsvæsen. Ph.d. Dorte Kook
Lyngholm, Aarhus Universitet
Foredrag
Tid: 2 tirsdage, 6/3 og 13/3 kl. 19.00-21.00
Sted: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Pris: 85 kr. pr. aften inkl. kaffe og kage.
150 kr. for begge aftener
Tilmelding: 86 48 30 01 eller post@gammelestrup.dk
Arrangør: Dansk Center for Herregårdsforskning

Foredrag
Tid: Mandag 12/3 kl. 19.00-21.00
Sted: Bispesalen, Bispegården
Pris: 20 kr. inkl. kaffe og kage, ingen tilmelding
Arrangør: Slægtshistorisk Forening, Aarhus

Kartoflens kulturhistorie
I Danmark går folk rundt med kartoffeltud, taler som om de har kartofler i munden og bor
ude bag den 7. kartoffelrække. Men kartoflen
er ikke dansk. Museumsinspektør Irene Hellvik
fortæller om kartoflens lange vej fra Andesbjergene til Europa og Danmark.
Foredrag
Tid: Onsdag 14/3 kl. 19.00-20.30
Sted: Dansk Landbrugsmuseum
Pris: 50 kr. inkl. kaffe
Tilmelding: dlm@gl-estrup.dk eller 8648 3444
Arrangør: Dansk Landbrugsmuseum

En tur gennem Aarhus i 1700-årene er et besøg
i et fremmed land. Få historien om huse, gårde
og strukturer, som stadig er væsentlige elementer i det aarhusianske bybillede. Strukturer
og huse, der fortæller om tendenser i kunst,
arkitektur og om politik, åndsliv og beboere.
Med to foredrag sætter restaureringsarkitekt
Bue Beck og mag.art. Henrik Fode 1700-tallets
Aarhus under lup.
Foredrag
Tid: Onsdag 14/3 kl. 17.00-19.00
Sted: Auditoriet, Arkitektskolen Aarhus
Pris: 50 kr. Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Arkitektskolen Aarhus og Folkeuniversitetet

At finde vej på
jorden og himlen
Tag med i Steno Museets planetarium og hør
hvordan man fandt vej på verdenshavene ved
hjælp af Solen og stjernerne. Prøv at navigere
på breddegrader ved hjælp af Nordstjernen.
Navigation på længdegrader kræver brug af
præcise ure, så museets kronometre er fundet
frem, og du hører om, hvordan de bruges.
Workshop og foredrag
Tid: Onsdag 14/3 kl. 19.30-21.00
Sted: Steno Museet
Pris: 60 kr. Tilmelding: stenomuseet@si.au.dk
Arrangør: Steno Museet

Det nye landbrug
1700-tallets landboreformer var et varsel om
et nyt landbrug med fokus på produktion. Museumsinspektør Jens Aage Søndergaard viser
rundt i museets udstillinger og fortæller om
reformernes betydning for landbruget.
Rundvisning
Tid: Lørdag 17/3 kl. 11.00-12.30
Sted: Dansk Landbrugsmuseum
Pris: Museumsentré 85 kr.
Tilmelding: dlm@gl-estrup.dk eller 8648 3444
Arrangør: Dansk Landbrugsmuseum

Foredrag og film
Tid: Tirsdag 13/3 kl. 17.00-19.00
Sted: Arkitektskolen Aarhus
Pris: 50 kr. Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Arkitektskolen Aarhus og Folkeuniversitetet

Uddannelsesminister
Morten
Østergaard
anbefaler
”Oplysningstiden er en historisk periode,
der har stor indflydelse på nutidens samfund. Blandt andet har vores opfattelse
af demokrati og religion dybe rødder
tilbage til denne tidsperiode. Derfor er
idéen om at tage temperaturen på oplysningstidens idealer og principper anno
2012 interessant. Det er tre fængende
emner, der er på programmet, og i bedste
oplysningsånd håber jeg på en udbytterig og dannende dialog mellem oplægsholderne og publikum.”
Arrangement: Forskerdebatter

Forskerdebatter
Århundredets Festival tager temperaturen på
oplysningens idealer og principper anno 2012.
Tre temaer, to forskere på scenen, en ordstyrer og et spørgelystent publikum. Det er setup’et, når oplysningstiden sættes til debat.

Debatter
Tid: Mandag-onsdag
12/3-14/3 kl. 16.15-18.00
Sted: Stakladen,
Aarhus Universitet
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: AUgustus,
Studenterhus Aarhus og
Folkeuniversitetet

Fra Goethe til Google
Dumhed og dannelse i
internettets tidsalder

Mandag 12/3 kl. 16.15-18.00
Professor Niels Ole Finnemann, Aarhus
Universitet og lektor Steen Nepper Larsen,
Aarhus Universitet

Har Gud stemmeret?

Hvad skal vi med religion i et
moderne samfund?

Tirsdag 13/3 kl. 16.15-18.00
Professor Svend Andersen, Aarhus Universitet
og teolog og journalist Iben Thranholm

Kampen om oplysningen
Når oplysningen
bliver til kulturkamp

Onsdag 14/3 kl. 16.15-18.00
Professor Frederik Stjernfelt, Aarhus
Universitet og lektor Mikkel Thorup,
Aarhus Universitet
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viden & debat

Historiske
Talkshows

Hvad ville to af 1700-tallets hovedpersoner
fortælle, hvis vi fik dem i tale i dag? Få svaret, når journalist Niels Krause-Kjær vækker livlægen Struensee og finansminister
Schimmelmann til live i et moderne talkshow. To mænd med markant indflydelse
på Danmarks historie, i følelsernes vold og
med stor magt.

“

Et år har Folkeuniversitetet arbejdet
intenst sammen med instruktør Bent
Nørgaard, spids
kompetente forskere
og formidlere, skuespillere, musikere,
scenografer og filminstruktører for at
skabe et manuskript og en forestilling,
der sprænger alle rammer for historisk
formidling. Elsker du den gode historie,
er Historiske Talkshows ren forkælelse.”
- Trine Bang, festivalkoordinator

Se bagsiden for spilletider
for de enkelte forestillinger
Forestilling
Tid: Fredag-tirsdag 9-13/3
Varighed: 2x45 min. + 20 min. pause
Sted: Lille Sal, Musikhuset Aarhus
Pris: 190 kr. Studerende 140 kr.
Gymnasieklasser 70 kr. pr. elev.
Ved køb af begge forestillinger 350 kr. Rabat 30 kr.
Billetter: www.billetlugen.dk
Arrangør: Folkeuniversitetet og Musikhuset Aarhus

viden & debat

1700-tallet på Café Hack
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen,
Aarhus Universitet, anbefaler
Arrangement: Fortællinger i Domkirken
”’Det er noget helt særligt at lære om historien i omgivelser, hvor historiens vingesus kan
mærkes på egen krop. Jeg glæder mig til at bevæge mig rundt i Aarhus Domkirkes smukke
rum og høre Aarhus Universitets dygtige forskere fortælle om de strømninger, der prægede
Danmark i 1700-tallet. Domkirken er blandt Aarhus’ mest markante historiske bygningsværker. Det bliver en særlig oplevelse at gå i tidligere generationers fodspor, mens man
bliver klogere på den verden, de levede i’”

Sex i oplysningstiden

Fortællinger i Domkirken

Hvorfor var onani så ugleset i 1700-tallet?
Hvornår erstattede den kærlighedsfulde romantik den frie pragmatik? Hvorfor havde
elskende par ofte sex mange gange i træk?
Historiker Thomas Oldrup sætter spot på oplysningstidens seksualkultur. Foredraget krydres med glimt fra Federico Fellinis berømte
Casanova-film fra 1976.

Oplev Domkirken forvandlet til fire fortællerscener, hvor du bevæger dig rundt til foredrag
om 1700-tallets verden. Bliv klogere på alt fra
enevælde til internationale forbindelser. Domkirkens drengekor, 1700-talsorgel og smagsoplevelser fra koloniernes verden skaber en
ganske særlig aften, hvor hjernen beriges, og
sindet bevæges.

Foredrag og film
Tid: Torsdag 15/3 kl. 17.00-18.45
Sted: Kvindemuseet
Pris: 50 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Kvindemuseet og Folkeuniversitetet

Foredrag og musik
Tid: Torsdag 15/3 kl. 19.00-22.00
Sted: Aarhus Domkirke
Pris: 200 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Aarhus Domkirke og Folkeuniversitetet

Skuespillerinder og luderliv

Charlotte Dorothea Biehl

Historiker Lisbet Jørgensen har været på jagt
i arkiverne på Teatermuseet i København og
fortæller på denne baggrund om 1700-tallets
skuespillerinder. Kathrine Rønne, Kvindemuseet, fortæller om prostitution i 1700-tallet i et
foredrag med fokus på kønsroller, kvindeidealer og samfundstabuer.

Cand.mag. Anna Grethe Bech fortæller om forfatter Charlotte Dorothea Biehls liv og forfatterskab. Til foredraget er knyttet en udstilling.

Foredrag
Tid: Onsdag 14/3 kl. 17.00-19.30
Sted: Kvindemuseet
Pris: 100 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Kvindemuseet og Folkeuniversitetet

Foredrag
Tid: Tirsdag 13/3 kl. 19.30-21.45
Sted: Langenæskirken
Pris: 15 kr. inkl. kaffe, ingen tilmelding
Arrangør: Langenæskirken

Folkeuniversitetet har inviteret en række forskere og forfattere til foredrag og samtale om
alt fra verdens orden og nydelsen til slaveri og
dødens teater. I hyggelige rammer kommer du
tæt på markante personer, epokegørende begivenheder og emner, der har sat aftryk Danmarks
historie. Rektor Sten Tiedemann interviewer.

Dronning Anna Sophie

Slægtsforskningscafé

En gruppe unge fra Favrskov Ungdomsskole
præsenterer projektet ’Dronning Anna Sophies
kjole’. Hør en interessant dronningehistorie.

Hver dag i festivalen sidder Slægtshistorisk
Forening og Lokalarkiverne i Aarhus klar til at
hjælpe dig med at gå på opdagelse i dine aner.
Medbring information om fødested, fødeår og
navne på dine bedsteforældre og oldeforældre.

Fortælling
Tid: Tirsdag 13/3 kl. 17.00-18.00
Sted: Kvindemuseet
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Kvindemuseet og Favrskov Ungdomsskole

Foredrag

Mandag 12/3
15.00-15.45: Mennesket ifølge Holberg.
Emeritus Ole Thomsen, Aarhus
Universitet
17.00-17.45: Et århundrede mellem
tradition og modernitet.
Museumsdirektør Thomas Bloch
Ravn, Den Gamle By
20.30-21.15: Den franske revolution. Lektor
Niels Kayser, Aarhus Universitet

1700-talslitteratur
Kom til fælles ’live’-læsning af udvalgt 1700talslitteratur med temaet religion.
Læsegruppe
Tid: Fredag 16/3 kl. 14.00-16.00
Sted: Vor Frue Kirke
Pris: Gratis
Tilmelding: laeseforeningen@gmail.com
Max 15 deltagere
Arrangør: Læseforeningen

Samtaler

Tirsdag 13/3
15.00-15.45: Christian den 7. Cand.mag. Asser
Amdisen, Den Frie Højskole
17.00-17.45: Johann Friedrich Struensee.
Cand.mag. Asser Amdisen, Den
Frie Højskole
20.30-21.15: Verdens orden. Professor Peter
C. Kjærgaard, Aarhus Universitet

Samtaler

Onsdag 14/3
12.00-12.45: Et liv i slaveri - menneskeskæbner i Dansk Vestindien. Postdoc
Louise Sebro, Nationalmuseet
14.00-14.45: Dødens Teater - dansk
lægekunst i oplysningstiden.
Journalist og forfatter Klaus Larsen

Samtaler

Torsdag 15/3
15.00-15.45: Nydelsen. Forfatter Mathilde
Walter Clark
Foredrag og samtaler
Tid: Mandag-torsdag 12-15/3
Sted: Café Hack
Pris: 50 kr. Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Café Hack og Folkeuniversitetet

Kvindelitteratur
Kom til fælles ’live’ læsning af kvindelige forfattere og litteratur, som beskriver kvindesyn i
1700-tallet.

Foredrag
Tid: Tirsdag 13/3 kl. 18.30-20.00
Sted: Ny Munkegade, Aarhus Universitet
Pris: 50 kr. Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Folkeuniversitetet

History by Night er intime salonaftener, der inviterer til diskussion og
refleksion på Løve’s Bog- og VinCafé. Tag vennerne eller kæresten
under armen og læn dig tilbage til
vandpibe og absint i baren.

Torsdag 15/3 kl. 11.00-12.00
Med højt hår og stor kjole fortæller museumsinspektør Anne M. Provst Skinnerup, GiveEgnens Museum, om Caroline Mathilde og det
danske hof i 1700-tallet.

Moderkærlighed
Onsdag 14/3 kl. 11.00-12.00
Museumsinspektør Merete Ipsen, Kvindemuseet, fortæller om moderskab, børnedødelighed og
børneopdragelse.

Foredrag og café
Tid: Tirsdag-torsdag 13-15/3 kl. 11.00-12.00
Sted: Kvindemuseet
Pris: Gratis
Arrangører: Kvindemuseet og Folkeuniversitetet
Tilmelding: kontakt@kvindemuseet.dk

Workshop
Tid: Tirsdag 13/3 kl. 13.00-16.00
Sted: Hovedbiblioteket
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Slægtshistorisk Forening, Århus

I perioden 1998-2009 genopførte og restaurerede Den Gamle By Møntmestergården. I
1700-årene stod Møntmestergården i København i sin største pragt. Hør museumsdirektør
Thomas Bloch Ravn fortælle om bygningens historie, museologiske principper og håndværksteknikker, som ligger til grund for genopførelse,
restaurering og indretning.

Start dagen med foredrag i hyggelige rammer.
Kvindemuseets café byder på 1700-tallets
konditorkager, kaffe og kakao.
Det danske hof

Slægtshistoriske Forening hjælper dig med at
læse gotiske bogstaver, giver arbejdsredskaber
og forskningsmetoder, der kan hjælpe dig med
din kildesøgning.

Møntmestergården

History by Night

Tirsdag 13/3 kl. 11.00-12.00
Tekstilkonservator Katia Johansen har i 30 år
arbejdet med den kongelige dragtsamling. Hør
hende fortælle dragternes historie i ord og billeder.

Spørgehjørne for
slægtsforskere

Læsegruppe
Tid: Tirsdag-onsdag 13-14/3 kl. 14.00-16.00
Sted: Kvindemuseet
Pris: Gratis
Tilmelding: laeseforeningen@gmail.com
Max 15 deltagere
Arrangør: Kvindemuseet og Læseforeningen

Formiddagscafé på Kvindemuseet

Dronningens tøj i 1700-tallet

Workshop
Tid: Fredag-lørdag 9-17/3. Mandag til
fredag kl. 10.00-18.00, lørdag kl. 10.00-14.00
Sted: Hovedbiblioteket
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Slægtshistorisk Forening, Århus

Få oplysningstiden kort fortalt, tag stilling, når filosof Anders
Fogh Jensen reflekterer over spørgsmålet ’hvorfor fanden
skal man være dannet?’, lyt til arabisk kærlighedspoesi og få
tips til det moderne parforhold fra den mellemøstlige kultur.
Århundredets Festival er værtinde på aftenen.
Se www.aarhundredetsfestival.dk for nærmere program.

Forfatter
Renée Toft
Simonsen
anbefaler
”History by Night lyder som en skøn
måde at bruge en aften på. Herligt at
høre om dannelse fra en ægte filosof og drikke absint, som jeg aldrig har
smagt. Det drak kunstnere som Toulouse
Lautrec, Manet og Baudelaire i Paris i
slutningen af 1800 tallet, og senere tog
Ernest Hemmingway og hele det forfatterslæng, han var en del af, det op igen,
mens de boede i Paris – så hvorfor ikke
nu igen i Århus.”
Arrangement: History by Night

Dannelsessalon – er du oplyst?
Fredag 16/3 kl. 19.30-21.30

Orientalsk salon – erotik og kærlighed
Lørdag 18/3 kl. 19.30-21.30

Absint - den grønne drik
Søndag 19/3 kl. 16.00-17.00
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Skuespiller
Niels
Ellegaard
anbefaler
”Det er jo det rene slaraffenland af et
program. Mit drømmescenarie ville være
at tage i Musikhuset og høre Mozarts
Requiem, som er noget af det mest gribende musik, jeg kender, og bagefter ville
jeg drøne i Den Gamle By til Højborgerlig
middag i Møntmestergården og så slutte
af med Erotisk salon på Aarhus Teater.
Musik, mad og erotik - så bliver man da
ikke mere lykkelig!”
Arrangementer: Mozarts Requiem, Højborgerlig middag på Møntmestergården,
samt Erotisk Salon på Århus Teater

side 14, 21, 10

History in English

Århundredets Festival invites you to enjoy history with two events in
English. Internationalisation and globalisation are currently referred to
as something new. If you look back on history, however, you realise that
eighteenth-century Denmark conceals stories about an insatiable appetite for discovery, inventions and enlightenment, and that this thirst for
wealth and power, as well as knowledge and adventure, brought Denmark out into the world and forced the world across Denmark’s borders.
Delve into history and put the world of today - including Denmark - into
perspective.
Denmark greets the world in the 1700s

The 1700s were a period of Danish colonies, international trade, adventurous ‘grand tours’
and scientific expeditions. Hear about a century in which Denmark really gets to greet the
world. The evening begins with a lecture in Ny Munkegade, and concludes with a story about
Danish travel literature under the darkness of the night sky at the Steno Museum.
17.00-17.50: Denmark in the world - colonies and trade
Associate Professor Niels Brimnes, Aarhus University
18.00-18.50: The world within Denmark’s borders - power and language
Cand.mag. Asser Amdisen, Den Frie Højskole
19.00-19.45: Dinner in the Mathematics Canteen and then to the Planetarium at the Steno
Museum
20.10-21.00: Mapping the world - maps and navigation
Head of Planetarium Ole J. Knudsen, Steno Museum
21.10-22.00: Stories about the world - Danish travel literature
Ph.d. Allan Sortkær Pedersen

1700-t allets
breaking news
Århus Stiftstidende udkom første gang 3. januar 1794. Nu kan
du få nyheder fra 1700-tallet via
computer eller mobil. Det sker,
når Statsbiblioteket publicerer
udvalgte numre af avisen 17941799 som e-avis i anledning af
Århundredets Festival. Læs om
Napoleonskrigene og den første
brand på Christiansborg i 1794,
eller få lokale Aarhushistorier
om mord, prædikener og fremmede skibe i havnen. De originale aviser er trykt med gotiske
bogstaver, men i e-avisen er de
mest interessante artikler transskriberet af Statsbiblioteket.
Du kan læse aviserne på
www.aarhundredetsfestival.dk
www.statsbiblioteket.dk
www.stiften.dk

Date: Thursday 15/3 at 5 to 10 p.m.
Place: Aarhus University, building 1530, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C
Price: 200 DKK including dinner
Registration: www.aarhundredetsfestival.dk
Organiser: Folkeuniversitetet

World history on the menu

In the 18th century, dramatic and radical changes take place which transform the political
systems we find in the Western World today. The 18th century is marked by state-building
and new notions of “peoplehood”, laying the ground for the concept of popular sovereignty
and thus modern, liberal democracy. It is an important period that leads to the French Revolution and the American War of Independence.
Who are Locke and Montesquieu, and which ideological changes occur in the 18th century?
How did Louis XIV and Marie Antoinette impact on French history? And what is the history
behind the Boston Tea Party? Spend your Saturday morning gaining an insight into the political developments and the history of ideas of the 18th century.
Lecturer: Michael Böss, Aarhus University
Date: Saturday 17/3 at 11 to 12 a.m.
Place: Dale’s Café, Høegh-Guldbergs Gade 4, 8000 Aarhus C
Price: Admission free, but registration is necessary at www.aarhundredetsfestival.dk
Organiser: Folkeuniversitet i Aarhus
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Videnskab, dissektion
og farefuld færd
Opmåling af verden

Globalisering og internationalisering opleves af mange som et moderne fænomen. Men skuer vi tilbage i
historien, gemmer 1700-tallets Danmark på fortællinger om en umættelig appetit efter opdagelse, viden og
oplysning. Nysgerrigheden, mandsmodet og trangen
til at erobre verden var i stor. Opdagelsesrejsende rejser ud til fjerne, ukendte egne. Med sekstanten som
navigationsudstyr og stjernehimlen som eneste faste
holdepunkt, kortlægger de verden, optegner kystlinjer og opdager nye søveje.

Med troen som drivkraft

Det var med troen som drivkraft, at naturvidenskaben vandt frem i 1700-tallet. Blev
man klogere på naturen, blev man også
klogere på Gud. Derfor var der heller ikke
konflikt mellem tro og viden. Oplysningstiden var ikke en revolte mod religion
eller kristendom. Det, man diskuterede,
var hvilken form for indgriben, Gud havde
i skaberværket.
Der var dermed intet underligt i, at en videnskabsmand i 1700-tallet kunne hylde
fornuften og fremskridtet og samtidig være
et dybt troende menneske. Og at han som
det mest naturlige i verden kunne dedikere
sin strengt videnskabelige afhandling til Gud.

Den arabiske rejse

I 1758 drager Carsten Niebuhr af sted på Den Arabiske
Rejse. I dansk tjeneste skulle han sammen med fem
videnskabsmænd foretage en videnskabelig ekspedition. Rejsen er muligvis verdens første rent videnskabelige ekspedition, fordi formålet var “at gøre så mange
opdagelser for videnskaben, som det vil være muligt”.
Det stod i kong Frederik den 5.s rejseinstruks.

Arabien skulle undersøges geografisk, astrologisk,
arkæologisk, historisk og filologisk. Et af hovedformålene med Den Arabiske Rejse var at indhente nye
data, som kunne bringe klarhed over filologiske problemer. Europas videnskabsmænd ville
have ekspeditionen til at opklare, hvad
meningen var med en række uforståelige
er var intet
ord i Bibelen. Hvad er f.eks. en suf, som
underligt i, at en
har givet navn til Det Røde Hav, og som
også vokser i Nilen?
videnskabsmand i

D

1700-tallet kunne
hylde fornuften og
fremskridtet og samtidig være et dybt
troende menneske

Rejsen varede fra 1761 til 1767, og ved
hjemkomsten til Danmark var Niebuhr
den eneste overlevende. De andre var
døde af de mange farlige tropesygdomme,
som de nordlige europæere var nemme
ofre for.

Rejsen til kroppens indre

I 1700-tallet begyndte lægerne at obducere og undersøge legemets organer efter døden. Det indledte
en rejse ind i kroppen, som viste sig at være banebrydende. Hvor lægerne tidligere troede, at sygdomme
skyldtes en ubalance i kropsvæskerne, og at sygdommen skulle ud via sved, blod, afføring eller urin, begynder de nu at tænke sygdom som noget, der opstår
i organerne.
1700-tallet er også dissektioner af menneskekroppen.
Det hele begynder i 1645. I Københavns nye anatomiske teater ligger liget af en ung kvinde netop henrettet for utroskab. For første gang i Danmark bliver et
menneske dissekeret foran et publikum af lærde og
fornemme tilskuere. Thomas Bartholin underviste og
dissekerede i det anatomiske teater, hvor kong Frederik den 3. ved flere lejligheder sad på tilskuerrækkerne. Det var her, Bartholin opdagede lymfekarrene. En
opdagelse, der sikrede ham international berømmelse.
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scene & salon
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Kan Fanny Hill og Casanovas erindringer forføre?
Skrev Holberg tragedier? Hvordan lyder Orientens magiske fortælllinger? Oplev 1700-tallet på
de skrå brædder og til sanselige saloner.

Erotisk salon
Lysene er tændt, og rødvinen trukket op. Aarhus Teater inviterer op under skørterne på
1700-tallet i en sanselig, erotisk salon. Lad dig
forføre af Casanovas dagbøger og den erotiske
roman Fanny Hill og få røde kinder til fortællinger om lyst, sex og pornografi.
19.30-21.00: Den fantastiske krop.
Seksualforsker Christian Graugaard
Lyst og forførelse.
Forfatter Mathilde Walter Clark
Oplæsning af Fanny Hill.
Skuespiller Theresa Sølvsteen,
Aarhus Teater
21.00-22.30: Sex! ’Det sagde hun også i 1700tallet’. Historiker Thomas Oldrup
Oplæsning af Casanovas
dagbøger. Skuespiller Thomas
Bang, Aarhus Teater
Pornografi, undergrundslitteratur.
Ph.d. Christina Holst Færch,
Aarhus Universitet
Lemmet på vers. Lektor Per
Stounbjerg, Aarhus Universitet
Salon
Tid: Onsdag 14/3 kl. 19.30-22.30
Sted: Kampmann Salen, Aarhus Teater
Pris: 150 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Aarhus Teater og Folkeuniversitetet

Women Only
Kvindemuseet åbner døren til en aften, hvor
dannelse, pudder og champagne går i ét. I
caféen sætter Akademiet for Historiske Frisurer meterhøjt rokokohår. Makeup-artister står
klar til at pudre dig tilbage til 1700-tallet, mens
du nyder omvendt striptease og hører fortællinger om moden lag for lag. I Rådhussalen er
der salon om kloge kvinder, kærlighed, krop og
seksualitet.
Salon
Tid: Fredag 16/3 kl. 19.30-24.00
Sted: Kvindemuseet
Pris: 150 kr. Studerende 100 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Kvindemuseet og Folkeuniversitetet

Rejser og saloner

Litterær salon

Jeppe på bjerget

Studenterhus Aarhus hædrer 1700-tallets
kunstneriske strømninger med en ægte, klassisk litterær salon. Er du til bartendere med
rokokoparykker, absint på bardisken, store
kandelabere og god, langtidsholdbar litteratur, så kom og tag del i en anderledes litterær
oplevelse. Aarhus Symfoniorkesters kammerensemble leverer tonerne og sætter en autentisk streg under salonbegrebet. Mød forfatter
Morten Søndergaard til poetiske perspektiver
på begreberne oplysning, romantik, demokrati,
opdagelse, slaveri og seksualitet og lektor Dan
Ringgaard til fortælling om 1700-talslitteratur
og Johannes Ewald.

Oplev Jens Albinus i rollen som den drikfældige
bonde i Holbergs udødelige ’Jeppe på bjerget’.
Tilsat nykomponeret livemusik af mændene
bag PowerSolo, Kim Kix og The Atomic Child.
Holbergs komedie iscenesættes af den tyske
Volksbühne instruktør, Milan Peschel.

Salon
Tid: Torsdag 15/3 kl. 19.00-22.00
Sted: Studenterhus Aarhus, Aarhus Universitet
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Studenterhus Aarhus

1001 nats eventyr er magiske fortællinger om
bedårende, men svigefulde kvinder, forklædte
prinser, store følelser og skæbnens uransagelige vildveje. Hør nogle af eventyrets perler fortalt af fortællere fra det østjyske.

Kød

Fortællecafé
Tid: Torsdag 15/3 kl. 19.30-22.00
Sted: Løve’s Bog- og VinCafé
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Løve’s Bog- og VinCafé

Vor Frue Kirke åbner dørene til en visuel og
mental vitaminindsprøjtning. Kirken er et helligt rum, der appellerer til menneskets bedste
opførsel. Man bemærker det instinktivt, når
rummet betrædes. Forestillingen kradser i
overfladen og undersøger kirken som et kødeligt og fysisk rum. Mennesket ses i seks dele:
Nøgenhed, lidenskab, ydmyghed, humor, ondskab og kærlighed. Kirkerummet fyldes med
dans, musik, design og tekst fra både 1700-tallet og i dag. Forestillingen er et samarbejde
mellem The Lulu Art Group og Vor Frue Kirke.
Dans og musik
Tid: Onsdag 14/3 kl. 20.00-20.45
Sted: Vor Frue Kirke
Pris: 30 kr. Kontant betaling ved indgangen.
Arrangør: Vor Frue Kirke og The Lulu Art Group

Artaxerxes
Oplev uropførelsen af Holbergs eneste, og næsten ukendte, tragedie Artaxerxes. Holbergs
tekst bliver nøje fulgt, musikken er hentet fra
komponister, der virkede ved Det Kongelige Teater o. 1750 og spillestil, kostumer og scenebilleder er udført efter tidens stil. Med opsætning
i Helsingør Theater er stykket en totaloplevelse
af rokokotidens teaterforestillinger. Den Gamle
By inviterer på teatermenu inden forestillingen. Se side 21.
Teater
Tid: Søndag 4/3 og tirsdag-torsdag 13-15/3
kl. 20.00-22.00
Sted: Helsingør Theater, Den Gamle By
Pris: 120 kr. Studerende 80 kr.
Tilmelding: www.teaterselskabet.dk / 50 90 14 74
Arrangør: Teaterselskabet Pulchra Semper Veritas og
Den Gamle By

Dannelse, bondeliv
og salonkultur

Teater
Tid: Fredag-lørdag 9-17/3 kl. 19.30 på hverdage,
lørdage kl. 16.00, ingen forestilling søndag
Sted: Aarhus Teater. Pris: 120-270 kr.
Tilmelding: www.aarhusteater.dk
Arrangør: Aarhus Teater

1001 nats eventyr

Det skønne bord
Hør om porcelænets historie, Flora Danica-stellet, tidens blomsterdekorationer og store opsatser. Få historien om de nye nydelsesmidler kaffe,
the og chokolade. Cand.mag. Steen Ivan Hansen
fortæller, mens der serveres kaffe og chokolade.
Salon
Tid: Lørdag 10/3 kl. 13.00-15.00
Sted: Bispesalen, Bispegården. Pris: 150 kr.
Tilmelding: www.fof-aarhus.dk eller 86 12 29 55
Arrangør: FOF Aarhus

Skuespiller
Marie
Louise
Wille
anbefaler
”Jeg kunne godt tænke mig at spise
højborgerlig middag på Møntmestergården, men den erotiske eller litterære
salon trækker også. Det kommer an på,
hvad jeg har tid til. Jeg står jo og tæsker
løs på Jeppe på teatret hver aften frem
til den 17. marts, så....”
Arrangementer: Højborgerlig middag
i Møntmestergården samt erotiske og
litterære saloner

side 21, 10

Dannelsesrejsen er populær i 1700-tallet. At læse Encyklopædien og suge viden til sig var ikke nok. Verden skulle opleves. Byernes by Paris var centrum, når
de unge adelsmænd drog af sted. Her kunne de møde
Europas kulturelle elite, høre de nyeste kompositioner i operaerne, lære de nyeste danse og få pudset
sprogfærdighederne af.
Hjemvendt fra Europa fortsatte dannelsen
i små klubber, hvor filosofiske og politiske
emner blev diskuteret, de nyeste litterære
værker vurderet og tidens trendy emner
vendt. Mens mændene mødes i klubber inviterer prominente kvinder kunstnere og intellektuelle indenfor til saloner i private hjem.
Salonkvinderne mestrede at kombinere det
selskabelige med det diskussionslystne. Intim privatsnak, kunst og samfundsdiskussion

gled sammen i en unik samtalekultur. 1700-tallets saloner udmærkede sig ved at være det eneste diskus
sionsforum, hvor kvinder fik lov til at sige noget.

Bondeliv

På landet lever 80 % af Danmarks befolkning som bønder, mens borgerskabet i byerne bevæger sig op i det
sociale hierarki, dyrker de jorden i et hverdagsliv, der
går sin stille gang.

1700

I 1733 bliver stavnsbåndet indført. I
sin strengeste udformning forbød det
mænd mellem 4 og 40 år at forlade
det gods, hvor de blev født. Forbuddet
skulle forhindre en stigende flytning
mod byerne, sikre arbejdskraften på
landet og skaffe soldater til landmilitsen.

-tallets
saloner udmærkede
sig ved at være det
eneste diskussionsforum, hvor kvinder
fik lov til at sige
Der var stramme love og pligter for de
noget
mange fæstebønder, der var tilknyttet adelens

herregårde eller kongens slotte. En ’hoveri-pligt’ betød eksempelvis, at fæstebønderne skulle arbejde på
godsets marker i det omfang, deres herremand befalede.
1700-tallet er også de store landboreformers tid og i
slutningen af 1700-tallet blev stavnsbåndet ophævet.
Dermed var godsejerens magt over bonden svækket.

Krop og dannelse

Oplysningstidens ideer om frihed, lighed og fornuft
skabte nye idealer for et dannet menneske. 1700-talsmennesket blev borger i stedet for undersåt, og så var
det bydende nødvendigt at bruge de nye friheder til
noget. At ændre tankemåde var ikke nok. Kroppen
skulle med.
Dannelsesfilosoffer lancerede gymnastikken. Mennesket skulle dannes med en fri sjæl i et sundt legeme.
Nu skulle paryktidens kunstige iscenesættelse erstattes med kropslig frihed og selvudvikling. Selv bonden,
arbejderen og skolebarnet skulle dannes i krop og ånd
og lære den nye frie gymnastik. Alle skulle kvalificere
sig til den nye rolle som samfundsborger.

musik
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musik

Skål til ramsaltede drikkeviser. Lad dig fylde
af Mozarts Requiem. Festivalen præsenterer
musikalske oplevelser, foredrag og saloner, der
rammer under bæltestedet eller lige i hjertet.

Musikalske saloner
Bispesalen danner ramme om to musikalske saloner. Nyd foredrag og koncert
tilsat vin, kaffe og den gode chokolade.
I selskab med Beethoven

Onsdag 14/3 kl. 19.30-21.00
I 1792 ankom den 21-årige Beethoven til Wien
for at studere hos Haydn. Fuld af energi og livsmod – men også med hemmeligheden om de
første tegn på døvhed – fortsatte han i Wien
sin perlerække af smukke værker for blæsere
og klaver. Foredrag og koncert ved Trio Aurora:
Vibeke Lundgren, klaver, Søren Bagger, klarinet, Svend Rump, fagot.

Geniet Mozart

Lørdag 17/3 kl. 13.00-15.30
Mozart er 1700-tallets store musikalske mester. Mozart-ekspert og musikpædagog Gunna
Knudsen fortæller om personer og steder i Mozarts korte, men begivenhedsrige liv. Foredraget ledsages af musikeksempler.
Foredrag og musik
Tid: Onsdag 14/3 kl. 19.30-21.00
og lørdag 17/3 kl. 13.00-15.30
Sted: Bispesalen, Bispegården
Tilmelding: www.fof-aarhus.dk eller 86 12 29 55
Pris: 150 kr.
Arrangør: FOF Aarhus

Han åd og drak
Du er på værtshus med to af 1700-tallets vittigste hoveder – Ambrosius Stub og Johan Hermann
Wessel. Stub er århundredets mesterlige lyriker,
der skriver ramsaltede lejlighedsvers, naturpoesi
og drikkeviser. Wessel er kendt for sine fugtige
besøg på de københavnske værtshuse og er mesteren af sjove rimede historier og finurlige vers.
Kabaret
Tid: Mandag-tirsdag 12-13/3 kl. 19.00-21.00
Dørene åbner kl. 18.30
Sted: Thorups Kælder, Store Torv
Pris: 130 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Thorups Kælder og Folkeuniversitetet

Bachs kaffekantate

Vivaldi

Oplev kaffen som i 1700-tallet, når Ensemble
Zimmermann spiller op i Den Gamle Bys Møntmestergård. Det Zimmermannske ensemble har
navn efter ’Das Zimmermannische Caffeehaus’ i
Leipzig. Bach komponerede i 1734 sin Kaffekantate som en slags humoristisk reklame for kaffehuset – et af de første offentlige koncertsteder.
Ensemble Zimmerman sætter fokus på musikken, mens der serveres fine kager til kaffen.

Nævnes Vivaldi, må man i samme åndedrag
nævne ’De fire årstider’ – fire berømte violinkoncerter med hvert sit årstidsportræt. Med udgangspunkt i koncerterne fortæller cand.mag.
Arne Kjær om musikken og komponisten Vivaldi.

Koncert
Tid: Lørdag-søndag 17-18/3 kl. 14.30-16.00
Sted: Møntmestergården, Den Gamle By
Pris: 250 kr. inkl. koncert, kaffe og kage samt entré til
Den Gamle By
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Den Gamle By og Ensemble Zimmermann

De fem årstider
Det Jyske Musikkonservatorium præsenterer
en unik koncertoplevelse, når Vivaldi møder
det 21. århundrede. Kammerkoret af sangstuderende opfører sammen med instrumentalister satser fra bl.a. Vivaldis Gloria under
ledelse af Carsten Seyer-Hansen. Stykkernes
harmoni udfordres koncerten igennem af studerende fra konservatoriets elektroniske linje,
der laver frie fortolkninger af Vivaldis måske
mest kendte værk, ’De fire årstider.’
Koncert
Tid: Søndag 18/3 kl. 19.30-21.30
Sted: Symfonisk Sal, Musikhuset
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Det Jyske Musikkonservatorium

Vergnügte Ruh
Solokantater af 1700-tallets vigtigste komponist af protestantisk kirkemusik – Johann Sebastian Bach – er omdrejningspunktet i denne
koncert. Den svenske kontratenor Daniel Carlsson, der i disse år markerer sig som en af Skandinaviens førende sangsolister inden for tidlig
musik, er solist med ensemblet BaroqueAros.
Koncert
Tid: Tirsdag 13/3 kl. 19.30-21.00
Sted: Aarhus Domkirke
Pris: 50 kr. Billetter sælges i døren
Arrangør: Aarhus Domkirke og BaroqueAros

Forelæsning
Tid: Søndag 18/3 kl. 10.00-16.00
Sted: Aarhus Universitet
Pris: 320 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Folkeuniversitetet

Borgmester
Jacob
Bundsgaard
anbefaler
”Mon ikke der er garanti for god underholdning og lærdom, når en af tidens
skarpe politiske analytikere, Niels Krause-Kjær, går i kødet på to af datidens
markante skikkelser, livlægen Struensee
og finansminister Schimmelmann. Og
1700-talsdramaet er helt aktuelt. Filmen
’En kongelig affære’ med Mads Mikkelsen som Johann Struensee har gallapremiere i Aarhus i festivalen.”
Arrangementer: Historiske Talkshows og
gallapremiere på ’En kongelig affære’
bagsiden og side 19

En aarhusiansk fløjtevirtuos

Den danske Salmeduo
Den danske Salmeduo – bestående af Hans
Esbjerg og Hans Wuust – har specialiseret sig i
at give salmemelodier en moderne tonedragt.
Denne aften er fokus på 1700-tallet og ikke
mindst dette århundredes helt store salmedigter: Hans Adolph Brorson.
Koncert
Tid: Torsdag 15/3 kl. 19.30-21.00
Sted: Kasted Kirke
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Kasted menighedsråd

Fløjtenisten Karolina Leedo, cellisten Dorte
Rolff-Petersen og forfatter Mogens Friis sætter
lyd og ord på historien om den virtuose fløjtespiller, komponist og stadsmusikant i Aarhus,
Morten Ræhs. Få historien om en barnestjerne, der spillede for kongen og senere blev kaldt
hjem fra London for at overtage faderens embede som stadsmusikant i Aarhus.
Foredrag og musik
Tid: Lørdag 17/3 kl. 13.00-14.00
Sted: Hovedbiblioteket
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Aarhus Kommunes biblioteker og
Folkeuniversitetet

Bachs Johannes Passionen

Purcell, Händel og Bach
Jonas Nørgaard, cembalo, og Nickie Johansson, sopran, opfører et program med musik af
barokkomponisterne Purcell, Händel og Bach.
Undervejs fortæller de om komponisterne, teksterne og om det at spille og synge barokmusik.
Koncert og fortælling
Tid: Søndag 11/3 kl. 19.30-20.30
Sted: Egå Kirke, Egå Mosevej 7, 8250 Egå
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Egå Kirke

Ars Nova Copenhagen er et af Europas førende
vokalensembler. Denne aften inviterer de under ledelse af britiske Paul Hillier på en smuk
Bach-koncert. I pausen gives en læsning – på
Bachs tid var dette en prædiken. Publikum inviteres til at deltage i koralerne.
Koncert
Tid: Torsdag 15/3 kl. 19.30-21.45
Korprøve i sognehuset kl. 19.00-19.15
Sted: Sankt Lukas Kirke
Pris: 150 kr.
Tilmelding: www.billetnet.dk eller
ved indgangen 45 min. inden koncertstart
Arrangør: Sankt Lukas Kirke

Ich hatte viel Bekümmernis
Johan Sebastian Bachs Kantate 21 ’Ich hatte
viel Bekümmernis’ fra 1714 opføres af Vor Frue
Kantori og Aarhus Bach-Orkester dirigeret af
Poul S. Jacobsen. Vokalsolister er Anna Wierød,
sopran, Jakob Næslund, tenor, og Niels Peder
Skaarup Gejel, bas. Kantate 21 er et hovedværk
i Bachs kantateproduktion.

Biskop
Kjeld
Holm
anbefaler
”Mit første valg i festivalen vil være opførelsen af Mozarts Requiem. Ikke blot er
det et fabelagtigt musikværk, men tillige
er det dybt bevægende som et værk om
dødens nærhed til livet. Og så at opleve
det i Symfonisk Sal, som bestemt er den
bedste koncertsal i landet.”
Arrangement: Mozarts Requiem
side 14

Koncert
Tid: Søndag 18/3 kl. 19.30-20.45
Sted: Vor Frue Kirke
Pris: 120-140 kr. + gebyr
Tilmelding: www.billetlugen.dk
Arrangør: Aarhus Bach-Selskab og Vor Frue Kirke

Musikkens udvikling i
1700-tallet
Med værker af Buxtehude, Bach og Haydn viser
koncerten musikkens udvikling i 1700-tallet.
Mellem numrene fortælles historien bag musikken. Medvirkende: Anna-Sofie Landert, fløjte, Cecilie Schmidt Dam, cello, Anders Brunsholt Frederiksen, orgel, cembalo og guitar.
Koncert og fortælling
Tid: Torsdag 15/3 kl. 19.30-20.30
Sted: Frederikskirken
Pris: Gratis, igen tilmelding
Arrangør: Frederikskirken

Komponisternes liv og virke
1700-talskoncert med Jette Rosendal, sopran,
Jytte Kusk, blokfløjte, Vibeke Lund Nielsen, violin og Michael Østergaard Jensen, akk. Pastor
emeritus Ove Paulsen fortæller om 1700-tallets musikliv og store komponister.
Koncert og foredrag
Tid: Søndag 11/3 kl. 19.30-20.30
Sted: Brabrand Kirke
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Brabrand Kirke og menighedsrådet

1700-tallets musik nu og da
Nikolaj Ronimus og Mogens Friis sætter lyd og
ord på 1700-tallets musik dengang og i dag.
Foredraget belyser genopdagelsen af den historiske musik og dens transformering til nutidigt sprog.
Foredrag og musik
Tid: Fredag 9/3 kl. 20.00-22.00
Sted: Aarhus Musikskole
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Aarhus Musikskole

Ren barok!

Brorson
’Troens rare Klenodie’ kaldte Brorson sit store
værk. Professor Erik A. Nielsen fortæller om
den store salmedigter H. A. Brorson. I løbet af
foredraget synges nogle af Brorsons salmer til
orgelmusik.
Foredrag og musik
Tid: Mandag 12/3 kl. 19.30-21.30
Sted: Aarhus Domkirke
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangører: Aarhus Domkirke

Barokkoncert
Barokkoncert med Ronimus/Wolf Duo bestående af Nikolaj Ronimus, blokfløjte, og Lars
Wolf, cembalo. Koncerten byder på navne som
John Stanley (1712-1786), Michel Balvet (17001768) og Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Koncert
Tid: Torsdag 8/3 kl. 19.30-20.30
Sted: Vejlby Kirke
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Vejlby Kirke og Ronimus/Wolf Duo

Ambrosius Stub
Ambrosius Stub, 1705-58, er en af den danske
litteraturs mest fascinerende skikkelser. Skuespiller Christian Steffensen læser op, synger
Stubs sange og arier og fortæller om hans dramatiske liv.
Foredrag og musik
Tid: Søndag 11/3 kl. 14.00-15.30
Sted: Kapellet, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
Pris: 95 kr.
Tilmelding: post@litteraturen.dk
Arrangør: Litteraturen og
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Det Jyske Vokalensemble

Festlig 1700-talskoncert med barok-ensemblet
Cantica Consort. Musik af Bach, Telemann, Vivaldi og Händel. Medvirkende: Anna Myhlin,
sopran, Hanne Tolbøll, blokfløje, Nicolai Skovgård Nielsen, cembalo og Helene Jerg, cello.

Det Jyske Vokalensemble består af otte sangere
med speciale i barokmusik. Under ledelse af Lars
Colding Wolf byder koncerten på vokalmusik af
Telemann, Scarlatti og komponister fra sidste
halvdel af 1700-tallet garneret med orgelimprovisationer ved organist Martin Nielsen.

Koncert
Tid: Tirsdag 13/3 kl. 19.30-20.30
Sted: Ellevang Kirke
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Ellevang Kirke

Koncert
Tid: Mandag 12/3 kl. 19.30-21.00
Sted: Christianskirken
Pris: 50 kr. Billetter i døren
Arrangør: Christianskirken og Det Jyske Vokalensemble
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musik
Koncert som i 1700-tallets Aarhus

To overraskelser og
en slank, græsk pige
Klemt mellem 3. og 5. symfoni har Beethovens 4.
ofte været overset. Det er både synd og skam, for
Beethoven toppede i den grad som komponist på
daværende tidspunkt, og kollegaen Schumann
kaldte siden 4. symfoni for ”en slank, græsk pige”.
Udover denne musikalske ynde har koncerten
indtil flere overraskelser på programmet. Hvem
aftenens solist bliver, afgøres i finalen af den internationale PianoRAMAklaverkonkurrence, som
for første gang afholdtes i Aarhus i marts 2011.
Niveauet blandt de tilmeldte deltagere er helt i
top, så uanset hvad der spilles og af hvem, kan
publikum glæde sig til en brillant præstation på
de sort-hvide tangenter. En anden overraskelse
er et paukeslag i Haydns symfoni nr. 94, hvilket
også har givet værket tilnavnet ”Surprise”. Slagets gang styres af den tyske dirigent Simon Gaudenz, der i 2008 med meget kort varsel trådte
ind som afløser for en sygdomsramt Michel Tabachnik. Denne redning sikrede en geninvitation,
og Gaudenz er nu tilbage med dette spændende
program i wienerklassikkens tegn.
Symfonisk koncert
Tid: Torsdag 15/3 kl. 19.30-21.30
Sted: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Pris: 125-250 kr. + gebyr
Arrangør: Aarhus Symfoniorkester
Tilmelding: www.musikhusetaarhus.dk

Hvilken musik spillede og hørte man i Aarhus i
1700-tallet? Flere kataloger over nodesamlinger fra 1700-tallets Aarhus giver os et billedet
af et levende og pulserende musikliv, der fint
kunne måle sig med, hvad man præsterede
på både de adelige godser og i hovedstaden.
I grev Frederik Danneskiold-Samsøes gård i Vestergade kunne man ved de ugentlige onsdagskoncerter høre den nyeste musik af f.eks. Carl
Friedrich Abel, Ferdinand Fischer, Johan Agrell eller Leopold Hoffmann. En gang imellem
Haydn, Stamitz, Benda og selvfølgelig den store
Bach – Carl Philipp Emanuel. Givetvis har man
i byen også spillet musik af Ræhs-familien, der
gennem et par generationer var førende blandt
stadsmusikere i Aarhus. BaroqueAros har gravet i de musiske arkiver og skaber ved koncerten et øjebliksbillede af 1700-tallets musikliv
i Aahus. Komponisterne er blandt andre Carl
Philipp Emanuel Bach, Carl Friedrich Abel og
Christian Ræhs.
Koncert
Tid: Søndag 11/3 kl. 15.00-16.45
Sted: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Pris: 115 kr. + gebyr
Arrangør: BaroqueAros

Gyldne toner
Vidunderbarnet Erich Korngold tilbragte den
første del af sit liv i koncert- og operahuse i
Europa og resten af sit liv i Hollywoods lydstudier! 2010 bragte omsider Korngolds musik til
Aarhus med den roste Danmarkspremiere på
operaen ”Die tote Stadt”, og hans violinkoncert
opførtes for første gang med Aarhus Symfoniorkester. Korngolds sidste filmmusik var til en
Bette Davis-film, trekantsdramaet ”Deception”.
Klimaks er en cellokoncert af en fiktiv komponist. Denne musik videreførte Korngold til sin
betagende cellokoncert fra 1946. Solisten er
Aarhus Symfoniorkesters 2. solocellist Brian
Friisholm, mens Miguel Harth-Bedoya dirigerer.
Den peruvianske dirigent Harth-Bedoya stod
første gang i spidsen for orkesteret i november
2010, da sopranstjernen Reneé Fleming var solist. Bedoya runder af med Beethovens melodiske 7. symfoni, som bl.a. på grund af sin dan-

”Udover egne arrangementer på Kvindemuseet ser jeg særligt frem til turene til
Gammel Estrup med 1700-tals fortællinger i bussen og til Kød i Vor Frue Kirke.
Og ellers: sluk for tv’et hele ugen, og gå i
byen HVER eftermiddag og aften. Der er
nok at vælge mellem.”
Arrangement: Tag bussen til 1700-tallet
(Vidensbussen), Kød

side 16, 10

sante 2. sats blev kaldt ”dansens apoteose” af
Wagner. Det var ikke kun i Wien, der blev komponeret klassisk musik i 1780’erne. Også Peru
havde et offentligt musikliv, og Harth-Bedoya
har ønsket at præsentere klassisk musik fra sin
verdensdel ved denne koncert. ”Les petits Riens” er noget så usædvanligt som balletmusik
af Mozart skrevet til Paris.
Symfonisk koncert
Tid: Torsdag 8/3 kl. 19.30-21.15
Sted: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Pris: 125-250 kr. alt efter billettype
Arrangør: Aarhus Symfoniorkester

Mozarts Requiem
Intet stykke klassisk musik er omgærdet af så
mange myter som Mozarts Requiem. Oplev
mesterværket, når Kor 72 og Aarhus Symfoniorkester dirigeret af Michael Bojesen inviterer
på koncert i Symfonisk Sal. Koncerten er kulminationen på et korstævne med mere end 450
korsangere.
Koncert
Tid: Lørdag 10/3 kl. 15.00-16.00
Sted: Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus
Pris: 70-115 kr.
Tilmelding: www.billetlugen.dk
Arrangør: Kor 72 og Aarhus Symfoniorkester

Nyd en kop kaffe i Musikhusets Café, og hør fortællinger om et
storslået musikalsk århundrede.
Lørdag 3/3 kl. 13.00-13.45
Mozarts Requiem blev kronen på hans vokalmusik. Men det er langtfra det eneste vokale
mesterværk fra hans hånd. Cand.mag. Karsten
Eskildsen giver et indblik i Mozarts rige produktion med mere end 60 kantater, messer, oratorier og motetter.

Musiklivet i 1700-tallets Aarhus

Søndag 4/3 kl. 13.00-13.45
Forfatter Mogens Friis fortæller om Aarhus’
musikliv i 1700-tallet. En by, hvor præstesønner gik grassatengang med trompeter i front og
hvor stadsmusikantens søn spillede egne værker for kongen.

Århundredets operaer

Dagligdagen ved hoffet var helt gennemsyret af etikette og regler om, hvordan man som dannede mennesker
skulle opføre sig. Til maskerader var livet anderledes.
Så snart du bandt din maske omkring øjnene og strammede knuden i nakken, var du anonym. Maskeraderne
kunne være kæmpestore udklædningsfester, hvor
mænd mødte op i dametøj, og damer kom som tyrkiske
herrer eller romerske krigsguder. Alle muligheder var
åbne!

Pest, flugt og kærlighed

men efter mødet med den 20 år yngre Anna Sophie
Reventlow faldt han til ro. Året efter deres første møde
blev hun viet til hans venstre hånd (da han allerede havde taget dronning Louise til sin højre). Der var dødsstraf for bigami, men ikke for en enevældig konge.

Affærer og probermamselle

Et andet maskebal dannede i 1772 rammen om kæresteparret Dronning Caroline Mathilde og Johann
Struensees sidste aften sammen. Efter det frie liv ved
ballet blev de begge arresteret, og et par måneder efter
rullede Struensees hoved ned fra skafottet en aprildag
på fælleden i København.

I 1711 hærgede pesten i København, og hoffet flygtede
til kongeslottet i Kolding, hvor Frederik den 4. arrangerede et storslået maskebal. Pesten var
nu langt væk både i afstand og i tankerne, og de rigeste mennesker i Danmark
askeraderne
kunne koncentrere sig om at danse menuet, spise lækkerier og drikke dyre kunne være kæmpevine i stedet for at frygte den sorte død. store udklædnings-

M

Dette bal rummer en sand kærlighedshistorie, for Frederik den 4. bød hen
på aftenen den smukke, unge komtesse
Anna Sophie Reventlow op til dans. Han
forelskede sig hovedkluds i hende, og
bortførte hende året efter fra hendes forældres gods, Clausholm, ved Hadsten.

fester, hvor mænd
mødte op i dametøj,
og damer kom som
tyrkiske herrer
eller romerske
krigsguder

Bach – komponist og menneske

Foredrag og koncert
Tid: Lørdag-søndag 4-5/3 kl. 13.00-13.45, mandag
12/3 kl. 16.00-16.45 og tirsdag 13/3 kl. 16.00-18.00
Sted: Caféscenen, Musikhuset Aarhus
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester,
Musikhuset Aarhus og Folkeuniversitetet

Der var selvfølgelig grænser for, hvad man
kunne foretage sig, og straffen var hård og
kontant. Struensee blev dømt til døden for
majestætsfornærmelse, og hans krop blev
hugget i stumper og stykker foran en meget
stor menneskemængde.
Christian den 7., som var gift med Caroline
Mathilde, havde opgivet hende fuldstændig som sin partner. Hans store kærlighed
tilfaldt i stedet den prostituerede ’StøvletKatrine’, som han var sammen med, inden
han blev gift.

Det var dog helt normalt for konger at have elskerinder, og rykker vi blikket til Rusland, sad kejserinde
Katharina den Store, som efter sin magtovertagelse
havde en række unge herrer som sine favoritter ved
hoffet. Når hun så en spændende mand, sendte hun
ham besked om at mødes med sin probermamselle,
som ville afprøve ham i sengen og efterfølgende aflægge rapport til Katharina.

Straf

Mandag 12/3 kl. 16.00-16.45
Musikalsk er der en stor rigdom i dette århundredes operaer. Mag.art. Leif Balthzersen fortæller om barokkens operaer med eksempler
fra Händel og Scarlatti og klassikkens operaer
med Paisiello, Cimarosa og Mozart som hovedrepræsentanterne.
Tirsdag 13/3 kl. 16.00-18.00
Johann Sebastian Bach er en af den vesterlandske kulturs største åndsmanifestationer.
Organist Knud Svensen går i foredraget tæt på
mennesket og komponisten. Der afsluttes med
koncert ved Aarhus Bach-Selskab.

Vær hvem du vil

Frederik den 4. havde tidligere været meget løs på tråden, når han fordrukken hjemsøgte byens værtshuse,

Århundredets Musikcafé
Mozarts vokalmusik

Lyst, straf
og maskerade

Kvindemuseets
direktør
Merete
Ipsen
anbefaler

Og for nu at slutte med en Aarhushistorie, der både
indeholder lyst og straf, så lad os skrue tiden tilbage
til 1701: En aarhusiansk mand dømmes til brænding på
bålet, fordi han skulle havde haft seksuel omgang med
sin hoppe. Det lykkedes dog manden at stikke af, og
man besluttede derfor at brænde hoppen i stedet. Straf
og retfærdighed måtte der til.
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kunst & udstilling

kunst & udstilling

Iscenesættelse og kunstfærdig perfektion var
1700-tallets etikette. Abildgaard og Juel var tidens
store mestre. Tag bussen til 1700-tallet, gå på
opdagelse i cool accessories, og se fantasifulde
fotografier. Festivalen præsenterer de store linjer
og fortæller de små historier.
Den barokke have

Borgerskabets ansigt
1700-tallet er et århundrede, hvor borgerskabet langsomt fortrænger kongen og adlen som
kunstmæcener. Beåndede filosoffer, pudrede
skønheder, rousseauske disciple og et socialt
ambitiøst borgerskab definerer nu deres egen
ikonografi, som ikke har meget tilfælles med
fortidens hofkunst. Hør om Watteau, Boucher,
David og Vigée-Lebrun.
12.00-13.00: Portrætkunst. Kunsthistorikerne
Thyge Christian Fønss og Morten
la Cour
13.00.13.20: Pause. Caféen er åben
13.20-14.20: Kunst, inspiration og maleteknikker ud fra ord og egne
billeder. Billederkunstnerne
Anne Gyrite Schütt og Elisabeth
de Lunde.
14.20-14.30: Afrunding og spørgsmål
Foredrag
Tid: Lørdag 10/3 kl. 12.00-14.30
Sted: Århus Kunstbygning
Pris: 50 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Århus Kunstbygning og Folkeuniversitetet

Den spirende romantik i slutningen af 1700-tallet giver nyt indhold til lysthavens kulisser. De
store, repræsentative systemer og parader viger for mere intime haver, der indbyder til stille
vandringer. Se eksempler på landskabelige
anlæg fra 1700-tallets sidste årtier og hør om
havernes slyngede stier og vandløb, eksotiske
pavilloner og planter, antikke templer og monumenter. Museumsinspektør Ulla Kjær, Nationalmuseet, fortæller om Nicolas-Henri Jardin
og stedets sjæl. Museumsinspektør Margrethe
Floryan, Thorvaldsens Museum, fortæller om
det sene 1700-tals slots- og herregårdshaver.
Foredrag
Tid: Torsdag 15/3 kl. 17.00-19.00
Sted: Arkitektskolen Aarhus
Pris: 50 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Arkitektskolen Aarhus og Folkeuniversitetet

Opdagelser, pøbel
og pudderparykker
En fotoudstilling med fotografier lavet af aarhusianske fotografer, som tager udgangspunkt
i 1700-tallets kendetegn.
Iscenesættelse, vold og enevælde
Poul Ib Henriksen
Opdagelse, pøbel og pudderparykker
Anne Højlund Nicolajsen

Videnskab, dissektion og farefuld færd
Jens Peter Engedal
Kulturmøder, slaveri og kineserier
Lykke Rump
Dannelse, bondeliv og salonkultur
Ragne Sigmond
Udstilling
Tid: Fredag-lørdag 9-17/3. Mandag-fredag kl. 9.0015.00, lørdag kl.12.00-15.00. Fernisering for udstillingen fredag 9/3 kl. 15.00-18.00.
Sted: Galleri Christina Lykke
Pris: Gratis
Arrangør: Galleri Christina Lykke

Dronning Anna
Sophie Reventlow
Anna Sophie bliver født på Clausholm Slot
i 1693. Efter et skæbnesvangert møde med
kong Frederik den 4. bliver hun den første danske dronning, som ikke er ud af et fyrstehus i
Europa. Udstillingen viser en kopi af dronningens kroningskjole og collager, som illustrerer
hendes liv og stand.
Udstilling
Tid: Fredag-søndag 9-18/3 kl. 10.00-16.00,
mandag lukket
Sted: Kvindemuseet
Pris: Entré til museet 45 kr. Studerende 35 kr.
Arrangør: Kvindemuseet og Favrskov Ungdomsskole

Sæt dig godt tilrette i sædet og bliv klogere på vejen. Tirsdag
og torsdag i festivalugen kører ’Vidensbussen’ direkte mellem
Aarhus og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

I 1716 gifter arvingen til Gammel Estrup, Christen Scheel, sig med adelsfrøkenen Augusta
Winterfeldt. Det unge par skabte en perle-

Kom tæt på den danske kunsts bedstefædre
Nicolai Abildgaard og Jens Juel. Den belæste
Abildgaard opnåede berømmelse som sin generations fineste historiemaler, og den mere
jordnære Juel blev en af tidens fineste eksponenter for landskabs- og portrætmaleriet.
Kunsthistorikerne Morten la Cour og Thyge
Christian Fønss fører dig gennem Abildgaard
og Juels kunst og placerer kunstnere og deres
værker i samtidens europæiske kunsthistorie.

’Pudderhunde og Puddeldamer’ er en lille og
finurlig, men aldeles pompøs udstilling. Højkant har inviteret sine dygtigste designere til
at fabulere over titlen og skabe værker, der
trækker tråde mellem 1700-tallets affekterede
eksistenser og nutidens grafiske udtryksformer.
Udstillingen rummer skæve visuelle fortællinger, som taler til både børn og voksne.

Foredrag
Tid: Lørdag 10/3 kl. 15.00-16.45
Sted: Århus Kunstbygning
Pris: 50 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Århus Kunstbygning og Folkeuniversitetet

Dianas døtre
Op gennem historien har jagtens univers været fuldstændig behersket af maskuline normer
og værdier, men de seneste årtier har flere og
flere kvinder taget jagttegn og er blevet aktive
jægere. Kvindelige jægere er imidlertid ikke
noget nyt. Helt tilbage i mytologien er jagtens
centrale figur kvindelig, nemlig jagtens gudinde Diana. I udstillingen følger vi udviklingen
fra Diana over dronning Sophie Amalie til Karen Blixen og frem til nutidens kvindelige jægere. Særudstillingen er et samarbejde mellem
Kvindemuseet og Jagt- og Skovbrugsmuseet.
Udstillingen er langt fra traditionel, da de to
museer har valgt kunstnergruppen AagaardNellemannSchou til at skabe den.
Udstilling
Tid: Fredag-søndag 9-18/3 kl. 10.00-16.00,
mandag lukket
Sted: Kvindemuseet
Pris: Entré til museet 45 kr. Studerende 35 kr.
Arrangør: Kvindemuseet og Jagt- og Skovbrugsmuseet

Grevindens elegante gemakker
Gå på opdagelse i grevinde Augusta Winterfeldts private gemakker, og oplev pragtfulde
sale og smukke stuer. Udstillingen ’Grevindens
elegante gemakker’ viser fem smukke barok
rum. Besøg soveværelset med den imponerende paradeseng, hvor grevinden sov og tog
imod gæster. Kig ind i påklædningsværelset,
hvor grevinden blev klædt på og fik pudret
håret. I grevindens værelse, hvor der er dækket op til te og kortspil, får du indblik i tidens
trends.
Udstilling
Tid: 9-18/3 tirsdag-søndag kl. 10.00-15.00 (weekender kl. 10.00-16.00). Udstillingen kan også besøges
uden for festivalperioden.
Sted: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Pris: Gratis, når entreen til museet er betalt
Tilmelding ikke nødvendig
Arrangør: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

række af smukke sale og elegante gemakker i
overensstemmelse med barokkens boligideal.
Udstillingen består af fem barokrum og giver
et flot indtryk af boligkulturen blandt landets
absolutte elite i begyndelsen af 1700-tallet.
Oplev pragtfulde vægtapeter, stukbeklædte
lofter, bemalede gulve og dekorerede paneler.
Arrangementet afsluttes med kaffe og kage,
inden bussen kører tilbage til Aarhus.

Pudderhunde og Puddeldamer

Udstilling
Tid: Fredag-lørdag 9-17/3. Tirsdag-fredag
kl. 10.30-17.30, lørdag kl. 10.00-14.00
Sted: Designbutikken Højkant
Pris: Gratis
Arrangør: Højkant

Lyst, straf og maskerade
Jakob Mark

Tag bussen til 1700-tallet
I bussen mod Gammel Estrup fortæller historiker Ebbe Juul Heider om herregårds- og adels
liv i 1700-tallets Danmark. Ved ankomst til
Gammel Estrup står én af museets guider klar
til at vise rundt i museets smukke 1700-talsudstilling ’Grevindens elegante gemakker’.

Abildgaard & Juel

Bustur med forelæsning
Tid: Tirsdag 13/3 og torsdag 15/3. Afgang kl. 13.00
med hjemkomst kl. 17.00
Sted: Bussen går fra Aarhus Rutebilstation
Pris: 150 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Arrangør: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet,
Midttrafik og Folkeuniversitetet

Rundvisning
Pris: 500 kr. + entré (for grupper op til 25 personer)
Tilmelding nødvendig. Kontakt museet på 86 48 30 01
eller post@gammelestrup.dk
Arrangør: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

1700-tallet i Den Gamle By
Sko og accessories
Den Gamle Bys stylespecialister har spottet cool 1700-talsaccessories, som tidens
fashionable kvinder og mænd viste frem
på de bonede gulve og i salonerne. Udstillingen viser 1700-tallets must-haves som
silkevifter med de hotteste elfenbensstel,
praktiske kridtpibehylstre, engelske lommeure og silkesko a la style-ikonet Madame Pompadour.
Udstilling
Tid: Fredag-søndag 9-18/3 kl. 10.00-16.00
Sted: Møntmestergården, Den Gamle By
Pris: Gratis, når entreen til Den Gamle By er betalt
Tilmelding ikke nødvendig

Tøj, børneopdragelse,
porcelæn og fajance
Med udgangspunkt i udvalgte genstande fra
museet giver to af Den Gamle Bys eksperter
speedforedrag om dansk, ostindisk og hollandsk porcelæn og fajance, og om hvad drengetøj og håndarbejde kan fortælle om børneopdragelse i 1700-tallet.
Foredrag og udstilling
Tid: Søndag 18/3 kl. 11.00-12.00 og 13.00-14.00
Sted: Møllesalen, Den Gamle By
Pris: Gratis, når entreen til Den Gamle By er betalt
Tilmelding ikke nødvendig. Max 30 personer pr. gang
efter først-til-mølle princippet.

Rundvisning i
Møntmestergården

Farvebrug, tobakskultur
og Drakenberg
Med udgangspunkt i interiør og udvalgte
genstande fra museet giver tre af Den Gamle Bys eksperter speedforedrag om barokken og rokokoens farver og dekorationer,
om tidens tobaksnydelse og om C.J. Drakenberg og den kult, denne farverige sømand
skabte om sig selv i 1700-tallets Aarhus.
Foredrag og udstilling
Tid: Søndag 11/3 kl. 11.00-12.00 og 13.00-14.00
Sted: Møllesalen, Den Gamle By
Pris: Gratis, når entreen til Den Gamle By er betalt
Tilmelding kke nødvendig. Max 30 personer pr.
gang efter først-til-mølle princippet.

Under Århundredets Festival er entreen til Den Gamle By 50 kr. pr. person.
Børn til og med 17 år har gratis adgang.

Rundvisningen giver indblik i Møntmestergårdens og beboernes historie. Husets smukke
sale med det imponerende fugleloft og de
malede gobeliner er en helt særlig historie om
principper for restaurering og genskabelse.
Rundvisning
Tid: Fredag-søndag 9-18/3 kl. 10.00-16.00.
Varighed ca. en time
Sted: Møntmestergården, Den Gamle By
Pris: Fra 550 kr. + entré for grupper på 20 personer
Tilmelding: reception@dengamleby.dk eller
86 12 31 88
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Iscenesættelse,
vold og enevælde

gallapremiere

Enevælde

1660 var et skæbneår for Danmark. Det lykkedes den
Her kommer den øverste samfundsklasse ind i magsiddende kong Frederik den 3. at få afskaffet rigsråtens billede. Det enevældige hof var muligheden for at
det og indføre enevælden, der gav ham den absolutte
arbejde sig opad på den sociale rangstige. Gebærdede
magt. Med kongeloven 1665 sikrede han den enevælman sig korrekt, var her uanede muligheder for indtjedige magt. Loven skærer det ud i pap, at kongen ”af
ning og anerkendelse.
alle undersåtterne (skal) holdes og agtes for
det ypperste og højeste hoved her på jorden
Man kunne også blive brændt af nåover alle menneskelige love”. Han ”alene har
dens lys. Livlægen Struensee var løfffentlige
højeste magt og myndighed til at gøre love og
tet op af kongelig gunst, men i dybet
afstraffelser foreforordninger efter sin egen gode vilje og belurede et monster skabt af had, misgik på torvet, og
hag”.
undelse og jalousi fra embedsmænd
og hoffolk. I 1772 ender Struensee i
søndagsudflugten
Kongeloven er unik. De mange enevæl- kunne gå til en
mange dele på hjul og stejle.
dige monarkier i Europa, som fungerede i
1700-tallet, havde ikke papir på deres magt. henrettelse
Vold var i alle sine afskygninger en
Danmarks enevældige grundlov er den eneintegreret del af livet. I alt fra børneste i historien.
opdragelse, uenigheder og fuldskab til straf og krig.
Offentlige afstraffelser foregik på torvet, og søndagsudflugten kunne gå til en henrettelse.
Ifølge kongeloven havde regenten kun tre begrænsninger. Han måtte ikke ophæve kongeloven, han måtte
ikke skifte religion, og han kunne ikke abdicere. Det
Det krævede ikke blot intellekt og uddannelse at få en
krævede sin konge at skulle styre landet enevældigt,
eftertragtet stilling ved hoffet. Man skulle kunne begå
og et sirligt magtsystem af rådgivere, ministre og emsig. 1700-tallet emmer af etikette. God opførsel var bebedsmænd blev etableret omkring enhver siddende
stemt af regler og normer, som det forventedes, at alle
regent.
var bekendt med. Iscenesættelsen var selve essensen
af hoflivet.

O

n
			E _
kongelig 		
affære

Magt og vold

Iscenesættelse

Tidens ideal foreskrev kropskontrol. Enhver, der vil
være nogen, må blive til nogen og style sin beklædning, sin dans, sit hjem og alle sine bevægelser. Hoffet
fungerede som et rollespil. Alle havde roller, som man
for alt i verden ikke måtte træde ved siden af. Der var
strenge krav til, hvad der måtte siges, hvem det måtte
siges til, og hvordan det skulle siges. Hierarkier og
ære var alt, den enkelte intet. Et vredesudbud var lig
et spark ned ad rangstigen og kunne ødelægge karrieren.
Det sociale totalteater får ende ved 1700-tallets afslutning. Parykken blev tegn på, at man var gammeldags.
Nu skulle man være ’sig selv’, når man trådte frem for
andre. Individet blev interessant.

EN KONGELIG AFFÆRE er en gribende og

storslået fortælling om et lidenskabeligt, forbudt
kærlighedsforhold, som forandrede Danmark - et
drama om modige idealister, der risikerede alt i
kampen for frihed til et helt folk.

Zentropa, Den Vestdanske Filmpulje og Århundredets Festival inviterer til gallapremiere
i BioCity Aarhus torsdag 15/3 kl. 19.15. Læs mere på www.aarhundredetsfestival.dk
ZENTROPA

ENTERTAINMENTS28
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smag & oplev
Kultur
rådmand
Marc Perera
Christensen
anbefaler

Byvandringer, mørke og vægtersang. Barok
bobler, krydderier og højborgerlig middag.
Lad dig overraske og forføre af historie
fortælling med appel til alle sanser.
Madhistorisk middag
Sanseriets kokke inviterer på en madhistorisk middag. Menuen tager udgangspunkt
i den mad, der blev serveret på danske
herregårde og godser i 1700-tallet.

Barokbobler & Gourmetperler
Træd ind i et overdådigt sansemættet univers,
hvor perler af dufte, smag og nydelse sprænges i bobler af klassiske toner og musikalske
præstationer. Mærk historiens vingesus, føl dig
som overklassen, og fest i barokkens palads.
Den klassiske koncertscene er nedbrudt, og
musikerne leverer musikalske præstationer
helt tæt på. Du kommer til at smage kokkens
fortolkninger af musikken. Andre gange vil musikerne fortolke middagen. En aften, hvor alt
foregår i tæt sammenspil mellem udøvere og
aftenens gæster.
Barokbobler & Gourmetperler præsenteres
i et tværfagligt samarbejde mellem de dygtige solister fra Lydenskab og den kreative kok
Mads Valentin fra madhosmads.dk i et ekstraordinært set-up med Filmbyens Studie 2 som
ramme for indholdet.
Mad og musik
Tid: Lørdag 17/3 kl. 19.00-22.00
Sted: Filmby Aarhus, Studie 2
Pris: 750 kr. pr. kuvert inkl. musik, menu og vin
Tilmelding: madoglydenskab@hotmail.com
Arrangør: Lydenskab, madhosmads.dk og Filmby Aarhus

Folkets Smugkro
Med indgang gennem en skummel baggård
fyldt med lommetyve og tiggere ligger en
skummel beværtning i kælderen – folkets
smugkro. I gården bliver maden tilberedt over
åben ild, og inde spiser man i festligt selskab
med den aarhusianske pøbel.
Kromutter koger suppe på høns, kål og rodfrugter, mens krofatter steger lam. Bondemanden
fra Hinge har leveret sin fineste ost, og den
gamle brygger bringer den bedste øl. Restauratør Troels Buus Thomsen fra ’Le Coq’ og ’Den
Rustikke’ står for menuen.
Mad
Tid: Lørdag 17/3 kl. 17.00-19.00,
19.00-21.00 og 21.00-23.00
Sted: Den Rustikke, Mejlgade 20
Pris: 200 kr. for 3 retter med en fadøl,
en vand eller et glas vin
Tilmelding: 86 12 00 95 alle dage kl. 12.00-17.00
Arrangør: Den Rustikke

Restauratør Michael Larsen byder velkommen, og madhistoriker Bi Skaarup holder
et foredrag om madkulturen i 1700-tallet,
inden maden serveres. Menuen er lavet
med udgangspunkt i gamle opskrifter,
men tilført nutidig gastronomisk elegance
med dansk tilgang.

Menu
Appetizer
Rilette af svinekæbe serveret med
urtecreme og ristet rugbrød
Forret
Fiske- og skaldyrssuppe med
sæsonens friske fisk
Hovedret
Kalvetyksteg braisseret i rødvin og urter.
Serveres med gulerødder, salvie,
kartoffelfondant og sky
Dessert
C.E. Hagdahls flødedessert med
syltede danske bær og frugter
Foredrag og middag
Tid: Onsdag 14/3 kl. 18.30-22.00
Sted: Sanseriet, Mejlgade 35
Pris: 500 kr. pr. kuvert inkl. vin
Tilmelding: 86 12 30 00 alle dage kl. 10.00-15.00
Arrangør: Svineriet og Folkeuniversitetet

”Aarhus har endelig fået sin længe ønskede stadsarkivar. Det giver muligheder
for at opleve vores bys rødder på en ny
måde. Når vi bevæger os rundt i det centrale Aarhus, tænker vi ikke over de mange fortællinger, gaderne rummer. Men de
er der, og de er spændende. Dem vil jeg
nyde at få udfoldet af Søren Bitsch.”

Madhistorisk brunch

Arrangement:
Byvandring med vægtersang

Tag med på en madhistorisk rejse tilbage i tiden og lad dig forføre af en brunch med historiske rødder. Svineriets kokke har sammensat
en brunch med udgangspunkt i 1700-tallets
madkultur.
Mad
Tid: Søndag 11/3 kl. 11.00-13.00
Sted: Svineriet, Mejlgade 35
Pris: 200 kr. pr. kuvert inkl. kaffe
Tilmelding: 86 12 30 00 alle dage kl. 10.00-15.00
Arrangør: Svineriet

Glimt af 1700-årenes Aarhus
Tag på en byvandring med byhistoriker Lars
Holleufer og hør de spændende historier om
Aarhus Havn, forliste handelseventyr, foragtede natmænd, galgebakken, købmandsfamilier,
arkitektur, kulturliv og smuglervarer. Alt sammen historier fra 1700-tallets Aarhus.
Vandring
Tid: Mandag 12/3 kl. 13.00-14.30
Sted: Mindebro ved udløbet af Skolegade
Pris: 130 kr.
Tilmelding: www.fof-aarhus.dk eller 86 12 29 55
Arrangør: FOF Aarhus

Byvandring med vægtersang
Mudder, mørke og natmænd. Musikliv og fine
saloner. Tag med stadsarkivar Søren Bitsch, når
han ledsaget af vægtersang fortæller byens
1700-talshistorie på en vandring gennem Aarhus. Arrangementer starter i Thorups Kælder,
hvor vægterne indleder med at fortælle om
vægternes historie i Danmark og spektakulære
begivenheder omkring dem.
Vandring
Tid: Mandag-tirsdag 12-13/3 kl. 17.00-18.30
Sted: Thorups Kælder, Store Torv
Pris: 100 kr.
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
Max 30 deltagere
Arrangør: Aarhus Stadsarkiv og Folkeuniversitetet

Navneklude,
nullestok og nathuer
Arbejdende værksteder med 1700-tals håndværk: strikning, spinding, filtning, broderi,
knipling, pileflet og vævning, bl.a. væver vi viskestykker på en original 1700-tals-væv. Alle er
velkomne til at se, høre og prøve. Se program
på www.facebook.com/ButikNo6
Udstilling og workshop
Tid: Onsdag-fredag 14-16/3 kl. 12.00-17.30 samt
lørdage 10/3 og 17/3 kl. 10.00-14.00
Sted: No 6, Grønnegade 6
Pris: Gratis. Arrangør: No 6

Glæd dig til en eksklusiv historisk madoplevelse i Den Gamle By. For første gang
danner Møntmestergårdens tre smukke
sale, Kaminsalen, Fugleloftsalen og Gobelinsalen, ramme om en 1700-talsmiddag.
Salene er udelukkende oplyst ved levende
lys og varmet op af ildstederne i kaminerne. Som indledning til måltidet serveres en velkomstdrink i form af Bispebolle
(punch).
Selve middagen omfatter 6 typiske retter
med tilbehør fra 1700-tallets store tafler,
serveret i tre omgange, som man brugte
det dengang. Alle retterne er tilberedt af
Den Gamle Bys dygtige kokke ud fra originale opskrifter fra 1700-tallet. Under middagen er der musikalsk underholdning fra
tiden af høj klasse.

Menu
Første servering
Urtesuppe med
pocherede vagtelæg, 1766
Popiets af grøn fiskefars med
spinatsauce, 1785
Anden servering
Duepostej, 1793
Farseret kalvebryst med stuvede
grønne ærter, 1806
Tredje servering
Rugbrødstærte, 1766
Kaffe/te med hindbærbrød
Efter middagen er der mulighed for at
forlægge residencen til Winekes Kælder
under Møntmestergården. Kælderen er
indrettet med inspiration fra et 1700-tals
værtshus, og der er mulighed for at købe
vin, vand og fadøl i hyggelige omgivelser.
Mad
Tid: Lørdag 10/3 kl. 18.30-01.00
Sted: Møntmestergården, Den Gamle By
Pris: 975 kr. Drikkevarer tilkommer
Tilmelding: www.aarhundredetsfestival.dk
senest 2/3
Arrangør: Den Gamle By

Øl, jern og husflid
Museets bryggerpiger giver kursus i, hvordan
du kan brygge dit eget øl på gammeldags facon. Museets smedelaug giver kursus i den
ædle kunst at sko hestesko. Museets Karleog Pigelaug tager fat i museets landracefår.
Karlene indfanger dyrene og klipper dem, og
pigerne begynder at arbejde med ulden.
Workshop
Tid: Fredag 16/3 kl. 10.00-15.00
Sted: Dansk Landbrugsmuseum
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Dansk Landbrugsmuseum

Før selskabet
side 20

Winekes Kælder

Højborgerlig middag
i Møntmestergården
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Winekes Kælder i Den Gamle By inviterer indenfor til 1700-tals forfriskninger. Nyd kaffe, te
eller chokolade med kager og konfekt i omgivelser, der er indrettet med inspiration fra et
1700-talsværtshus i København.

Få en dramatiseret rundvisning i Møntmestergården. Bliv hyret som køkkenpiger og lakajer,
og vær med til forberedelser til den fine fest
i en højborgerlig familie. Mød tjenestepigen
Mathilde og dansemesteren Jens, der indfører
gæsterne i dans og musik. Når der er styr på
underholdningen, sætter Mathilde de lejede
tjenestefolk ind i, hvad gæsterne skal have at
spise og i hvilken rækkefølge.

Værtshus
Tid: Lørdag-søndag 10-11/3 og 17-18/3 kl. 12.00-16.00
Sted: Møntmestergården, Den Gamle By
Pris: Gratis, når entreen til Den Gamle By er betalt.
Drikkevarer og kager for egen regning
Arrangør: Den Gamle By

Rundvisning
Tid: Fredag-søndag 9-18/3 kl. 10.00-16.00
Varighed ca. en time
Sted: Møntmestergården, Den Gamle By
Pris: Fra 1.100 kr + entré for grupper på 20 personer
Tilmelding: reception@dengamleby.dk / 86 12 31 88
Arrangør: Den Gamle By

Dronning Caroline Mathilde

Teatermiddag

I festivalen kan du få en snak med Caroline Mathilde. Spillet af en skuespiller går hun rundt på
Kvindemuseet og svarer på spørgsmål om livet
ved hoffet, hendes forhold til Christian den 7.,
hendes hverdag og kærlighedsaffæren med livlægen Struensee.

I anledning af Teaterselskabets PSVs opførelse
af Holbergs ’Artaxerxes’ på Helsingør Theater
inviterer Den Gamle By på en 3-retters teatermiddag tilberedt ud fra originale opskrifter fra
1700-tallet.

Formidling
Tid: Tirsdag-søndag 13-18/3 kl. 12.00-16.00
Sted: Kvindemuseet
Pris: Entré til museet 45 kr. Studerende 35 kr.
Arrangør: Kvindemuseet

1700-talsskrædderen i arbejde
Få en snak med skrædderen Bjarne Drews, der
har skabt mange af Gammel Estrups smukke
1700-talsrober. Se ham arbejde, og se en udstilling af de smukke kjoler, han har skabt.

Menu

Urtesuppe med pocherede vagtelæg, 1766
Stegt kylling med ribssovs, 1710
Svesketærte, 1710
Mad
Tid: Tirsdag-torsdag 13-15/3 kl. 18.00-19.45
Sted: Entré Cafeen, Den Gamle By
Pris: 300 kr. Drikkevarer tilkommer
Tilmelding: reception@dengamleby.dk / 86 12 31 88
Arrangør: Den Gamle By

Udstilling og samtale
Tid: Søndag 11/3 kl. 10.00-16.00
og tirsdag 13/3 kl. 10.00-15.00
Sted: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Pris: Gratis, når entreen til museet er betalt
Arrangør: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

Lav historisk mad
Lær at lave historisk 1700-talsmad. Dagen
indledes af museumsinspektør Marie Kirstine
Elkjær, der fortæller om herregården, mens
madhistoriker Bi Skaarup fortæller om maden
på herregården i 1700-tallet. Derefter går deltagerne i køkkenet med Bi Skaarup og herregårdskøkkenets husjomfru Jytte. Dagen afsluttes med taffel i Store Kabinet.
Workshop
Tid: Lørdag 10/3 og 17/3 kl. 13.00-19.25
Sted: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Pris: 975 kr. Studerende og pensionister 900 kr.
Arrangør: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
og FOF Aarhus

Forfatter
Elsebeth
Egholm
anbefaler
”Jeg vil glæde mig til at få udpeget steder, hvor natmanden har gået med sin
kærre og bygninger, hvor de fine borgere
har holdt salon. Det lyder utroligt inspirerende, og jeg har flere gange forestillet mig en 1700-talsdetektiv bevæge sig
rundt i Aarhus og opklare mord.”
Arrangement:
Byvandring med vægtersang
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smag & oplev
1700-talsgudstjeneste
i Vor Frue Kirke
Søndagens højmesse tilrettelægges i tekst og
musik med en 1700-talsgudstjeneste som forbillede.
Gudstjeneste
Tid: Søndag 11/3 kl. 10.00-11.30
Sted: Vor Frue Kirke
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Vor Frue Kirke

1700-talsgudstjeneste
i Skt. Johannes Kirke
Oplev en 1700-talsgudstjeneste med gamle
ritualer, salmer og prædiken. Efter gudstjenesten holder lektor Carsten Bach Nielsen
foredrag om 1700-tallets religiøse strømninger i Johannesgården. Til foredraget serveres
smagsprøver fra periodens køkken.
Gudstjeneste og foredrag
Tid: Søndag 11/3 kl. 16.00-18.30
Sted: Skt. Johannes Kirke
Pris: Gratis, tilmelding på tlf. 20 15 43 93 eller
elin.hedegaard@hotmail.com
Arrangør: Skt. Johannes Kirke

Skarpretter og
slavehandel
The Animation Workshop i Viborg, aarhusianske JA Film og
Folkeuniversitetet er gået i
kompagniskab omkring to animerede reklamefilm til Århundredets Festival.

Arrangementer: Dissektion og Danmark
møder verden

side 5

der kan svinge øksen eller vil
du gøre dig en karriere indenKulturminister
Uffe Elbæk
anbefaler

for slavehandel? Smut ind på
www.aarhundredetsfestival.dk
og se de satiriske reklamefilm.

”Struensee kom fra Tyskland til Danmark og bragte nye tanker med sig. Det
er vigtigt, at vi som samfund får inspiration udefra og holder vinduerne åbne til
omverdenen. De Historiske Talkshows
kan formidle stof, som mange af os ikke
har direkte relation til i dag, men som
har haft stor betydning for, hvordan
Danmark har udviklet sig.”

Når mørket sænker sig over byen, åbner Vor
Frue Kirke dørene til midnatskirke. Oplev det
smukke kirkerum oplyst ved levende lys, som
det stod for 400 år siden.

Musik og andagt
Tid: Fredag 9/3 kl. 20.00-24.00
Sted: Vor Frue Kirke
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Vor Frue Kirke

”Jeg har altid interesseret mig for opdagelsesrejser, og menneskets trang til at
udforske nye steder, ligesom jeg er DYBT
fascineret af menneskets indre. Til festivalen kan jeg få information og tid til
fordybelse. Jeg er sikker på, at mine tvillinger på 14 år vil synes det samme!”

Mangler du en skarpretter,

Natkirke

20.00: Dørene åbner med ild og gøgl i mørket.
Der serveres varm, velsmagende kålsuppe
20.30: Andagt
21.30: Refleksion over nattens tema TRO
22.00: Koncert med ’Den Jyske Sinfonietta’.
Jakob Zethner, vokal (bas). Hanne Tolbøll
Nielsen, blokfløjte. Helene Jerg, cello
23.00: Nadver
23.45: Midnatsandagt

Foredragsholder
Lotte Heise
anbefaler

Arrangement: Historiske Talkshows

bagsiden

www.skarpretterhans.dk
TR

www.slaveskipper.dk

1700-tallet er i byen

Hvordan ser dit spejlbillede ud i 1700-tallet? Hvordan lyder byens
fortidsekkoer? Hvad er talkeoke, og hvorfor skal der elektronik
i kaffen? Få sjove historiske oplevelser, når forskere for Aarhus
Universitet inviterer på tre interaktive installationer i byen.
Ekkomaskinen

Instant Kafé

Time Reflections

Læg øret til ekkomaskinen, og hør lyde, magiske fragmenter af samtaler, hændelser og
skæbner fra 1700-tallets Aarhus. Oplev den berømte Drakenberg fortælle historier fra sit farverige liv, hør domme, der bliver afsagt i domhuset, og få sladderhistorier ved byens brønd.
Du kan også bare orientere dig frit ved at dreje
maskinen rundt, dvæle ved byens lydlige landskab og lytte til lyden af datidens aktiviteter.

I 1700-tallet kom kaffen til Europa og med kaffen
caféerne. Her blev samfundet, livet og verden
vendt over den nye sorte drik. I dag er kaffen
en hverdagsdrik. Vi sidder på café med vores
bærbare, tablet og smart-telefoner og mødes
via Facebook. Men er caféen stadig et sted, hvor
vi kan diskutere verden? Instant Kafé er en rundbordssamtale med en vært, hvor alt kan ske. Få
adgang til nye internet, put elektronik i kaffen og
kom til orde i et anderledes talkshow.

Enhver, der ville være nogen i 1700-tallet, måtte style sin beklædning og alle sine bevægelser.
Den interaktive installation ’Time Reflections’
viser dig, om du har, hvad der skal til for at begå
dig i 1700-tallet. Gå forbi spejlet, hvor sensorer
registrerer dit kropssprog og kaster din historiske spejling. Er du adelig? Er dine bevægelser
fine nok, bliver du belønnet – måske med en
fornem pudderparyk.

Interaktiv installation
Tid: Torsdag 15/3 kl. 13.00-16.00, fredag 16/3
kl. 14.00-18.00 og lørdag 17/3 kl. 13.00-17.00
Sted: Store Torv
Pris: Gratis
Arrangør: Digital Urban Living og CAVI

Talkeoke
Tid: Torsdag 15/3 kl. 15.00-17.00
Sted: Hovedbiblioteket
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Digital Urban Living

Interaktiv installation
Tid: Lørdag-torsdag 3-15/3 i Bruun’s Galleris åbningstid
Sted: Bruun’s Galleri
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangør: Digital Urban Living, Alexandra Institutet
og CAVI

Kulturmøder, slaveri
og kineserier
Kulturmøder

Opdagelsesrejsende og handelsskibe bringer viden
om fremmede egne og specialiteter med hjem til Danmark. Nysgerrigheden er stor i 1700-tallet. Det eksotiske og fremmede fascinerer. Hvordan lever de i
Persien? Hvordan smager kakao? Eventyrlystne mænd
rejser ud for ved selvsyn at opleve verden. Hjemme får
borgerskabet nys om alt det ukendte i den rejselitteratur, der blev tidens hotte fænomen. Men først og fremmest sætter de tænderne i nye varer og pynter sig med
orientalske sager og kineserier.

Nydelse og kineserier

1700-tallets store modedille var de tre nydelsesdrikke
kaffe, the og chokolade. Porcelæn blev en vigtig vare,
når kaffen skulle nydes i en smuk rokokostol. De fornemme familier måtte have noget fint at drikke af, der
ikke sprang som glas. Her var porcelæn perfekt, og det
vidste kineserne. Som de eneste, der kunne fremstille
porcelæn, tjente de ufattelige summer, indtil europæerne selv knækkede porcelænets kode efter årelange
forsøg.

Indtryk fra fjerne egne prægede også moden. Møbler
og tapeter med kinesiske udsmykninger blev uhyre populære, og det eksotiske præg gav herskabshjemmene
en ny dimension. Paneler og tapeter blev udsmykket
med kinesisk inspiration, og møbler og porcelæn blev
hentet hjem i enorme mængder for at tilfredsstille den
store efterspørgsel.

Slaveri og sukkereventyr

Kaffen er populær, og til kaffe skal man have sukker.
I 1700-tallet starter et handelseventyr kendt som trekantshandlen, hvor danske købmænd tjener formuer
på sukkerplantager på de Vestindiske Øer. Trekantshandlen mellem København, Afrika og Vestindien er
1700-tallets vigtigste handelsrute. Skibe fra København sejler våben til Vestafrika, våbnene byttes til slaver, elfenben og guld. Slaverne bliver fragtet til danske
sukkerkolonier i Vestindien, hvor de sælges til plantageejere, inden skibene lastes med dyrebart sukker,
tobak og bomuld og sejler hjem til Danmark.

Slavetransporten over Atlanten foregik under elendige forhold. Et slavekibe fra Køben- skib kunne rumme 280 slaver. Man
havn sejler våben til fyldte godt op, da mange slaver altid
døde undervejs. En rejse kunne tage
Vestafrika, våbnene en til to måneder, hvor slaverne kom
byttes til slaver,
op på dækket en gang om dagen. Ellers var de henvist til lastrummet,
elfenben og guld
ofte lænket sammen to og to. Fra
1670-1802 blev der fragtet omkring
100.000 slaver over Atlanten. En handel, der gør
Danmark til den syvende største slavenation i verden.

S

Slaver i Danmark

Enkelte slaver fra 1700-tallets slavehandel ender i
Danmark. De bliver trofæer i adelens eller nyrige købmænds husholdninger, og det bliver moderne at have
en slave med på familieportrættet. En af de rigtig store
plantageejere var finansminister Ernst Schimmelmann, hovedarkitekten bag det danske slavehandelsforbud i 1792.

Silhuetter og decoupage

Orden i rodet

1700-tallet indtager Musikhusets Foyer, når
flere af Aarhus’ børnekulturaktører inviterer
til Maskerade. Vil du prøve at danse menuet?
Spille med i en ægte wienerklassisk kammermusikgruppe? Øve dig i at fægte? Prøve en
tung pudderparyk eller en flot maske? Spille
rollespil, lege gøgler, synge ærbødige viser eller frække sange? Aldersgruppe: Fra 9 år.

I Den Gamle By kan man klippe sit eget silhuetportræt og dekorere en vifte med fine billeder
eller en notesbog med decoupage. Man kan
lære om 1700-tallet og beundre de fantastiske
dekorationer i Møntmestergården med en særlig skattejagt, som udleveres i billetsalget.

Vi må have orden. I skuffen, i værelset, i butikken, i verden. Har vi ikke orden er det svært
at orientere sig og finde rundt i tingene. Orden
hjælper os med at finde rundt i vores egen og
i naturens verden. Men hvordan og hvornår
opstår de forskellige ordener eller systemer.
Hjælp med at få orden i rodet! Aktiviteten er
for målgruppen 5-9 år.

Workshop
Tid: Lørdag 10/3 kl. 10.30-13.30
Sted: Foyerscenen, Musikhuset Aarhus
Pris: Gratis, ingen tilmelding
Arrangører: Aarhus Musikskole, Filurens Skole for
Teater og Dans, Den Jyske Opera, Børnekulturhuset
og Musikhuset Aarhus

Sørøverkaptajnen Wilmerding
Sæt sejlene! Reb stormasten! Alle mand på
dæk! Se historien om den danske pirat Kaptajn
Gustav Wilmerding, der hærgede i Caribiens
farvande i 1700-tallet. Som 12-årig bliver Gustav taget til fange af pirater, men finder hurtigt ud af, at sørøverlivet passer ham fantastisk.
Faktisk så godt, at han bliver kaptajn på sit eget
skib. Han blev kendt som Kaptajn ’Ding Dong’.
Teater
Tid: Lørdag-søndag 10-11/3
kl. 13.00-13.45 og 15.30-16.15
Sted: Bendtsens Pakhus, Den Gamle By
Pris: Gratis, når entréen til Den Gamle By er betalt
Arrangør: Gellerupscenens Teaterskole og Den Gamle By

Workshop
Tid: Lørdag-søndag 10-11/3 og 17-18/3 kl. 10.00-16.00
Sted: Den Gamle By
Pris: 20 kr. pr. barn
Arrangør: Den Gamle By

Byvandring for hele familien
Tag familien med på en sansefyldt og underholdende byvandring i 1700-tallets Aarhus. Mød
smædevisesangere i midtbyens gamle baggårde eller tiggere ved kirkens port. Få historier
fra datidens hverdagsliv, og se hvordan helt bestemte steder så ud i 1700-tallet. Der er noget
for både øjne, næse og ører. Guiden sørger for,
at hele familien kan være med, men børn over
fem år vil få størst udbytte.
Vandring
Tid: Lørdag-søndag 17-18/3
kl. 10.30-12.30 og 13.00-15.00
Mødested: Gammel Munkegade 8
Pris: Gratis
Tilmelding: asg@aarhus.dk eller 89 40 48 78
Arrangør: Børnekulturhuset

Skolenetværk

Århundredets Festival inviterer
folkeskoleklasser og gymnasier på
en rejse tilbage til 1700-tallet med
spændende undervisningsforløb
og nyt undervisningsmateriale. En
lang række museer åbner døren til
historiske oplevelser.
Hør om opdagelsesrejsende, slavehandel, enevælde, parykker og bondeliv. Tag på
historiske byvandringer, få en sjov oplevelse med dans og fægtning, eller hop ombord på
festivalbussen direkte til Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.
For gymnasieelever er der forskerdebatter, speedforedrag og Historiske Talkshows.
Læs om arrangementer og materiale for skole- og gymnasieelever på hjemmesiderne
Århundredets Festival 		
www.aarhundredetsfestival.dk
Børnekulturhuset i Aarhus 		
www.boernekulturaarhus.dk
ULF i MidtNord			
www.ulfimidtnord.dk
ULF i Aarhus 			
www.ulfiaarhus.dk

Workshop og fortælling
Tid: Fredag-fredag 9-16/3 kl. 9.00-16.00,
hverdage undtagen mandag
Sted: Steno Museet
Pris: Børn gratis, voksne 30 kr. Ingen tilmelding
Arrangør: Steno Museet

Tordenskiold
Mariane Siem fra Børnekulissen synger og fortæller om Tordenskiold. Sammen med børnene
bliver fortællingen om søhelten fra 1700-tallet
levende. For børn 4-6 år.
Fortælling og sang
Tid: Torsdag 15/3 kl. 9.30-10.10 og 10.30-11.10
Sted: Viby Bibliotek
Pris: Gratis
Tilmelding på 89 40 95 50 eller på Viby Bibliotek
Arrangør: Viby Bibliotek

Madlavning for børnefamilier
Tag din mor og far, bedsteforældre eller søskende med til ’Det historiske køkken’, og vær
med til at tilberede noget af den mad, som
man spiste i 1700-tallet. Det er den tid, hvor
kartoflen kom til Danmark, men folk troede,
den var giftig og turde ikke have den indenfor
på gården. Men danskerne opdagede, at kartoflen var praktisk og smagte godt. Her er et
spændende børneforedrag om kartoflens historie.
Workshop og fortælling
Tid: Søndag 18/3 kl. 10.00-12.30 og 13.00-15.30
Sted: Dansk Landbrugsmuseum
Pris: 100 kr. for voksne inkl. entré og
madaktiviteter, 25 kr. for børn
Tilmelding: dlm@gl-estrup.dk eller 86 48 34 44
Arrangør: Dansk Landbrugsmuseum

Med støtte fra Aarhus Universitet udkommer bogen i to formater. Et format, der
husstandsomdeles som opvarmning til Århundredets Festival, og et andet format,
der er elevhenvendt undervisningsmateriale til gymnasiet. Bogen dækker 13 forskellige fagområder, og oplaget er 200.000 stk.

Sort på hvidt

1700-tallet sort på hvidt er på 80 sider og formidler århundredets kontraster med
18 modsatrettede miniartikler om fx "Oplysningen" og "Modoplysningen", "Verdens
orden" og "Libertinerens uorden", "Ligeretten" og "Ulighed og kolonialisme", "Kosmologien" og "kaos og vildskab".
Bogen og e-bogen er opbygget som en spejlkomposition ved helt bogstaveligt at
følge et sort og hvidt-princip ned til mindste detalje, også typografisk: Den er trykt
sådan, at man vil komme til at læse om "Tanker, der forandrer", hvis man åbner fra
den 'lyse' side, mens man ved at åbne bogen fra den anden side vil blive præsenteret for "Ideer, der korrumperer".

SORT HVIDT

1 7 0 0 ta l l e t s o r t på h v i dt

Maskerade

I et samarbejde mellem DR, Aarhus Universitet og Århundredets Festival udgiver
Aarhus Universitetsforlag årets festivalbog ’1700-tallet sort på hvidt’. I 18 kapitler
fortæller forskere og forfattere om 1700-tallet fra århundredets lyse og mørke sider.

Omslag_1700-tallet.indd 1

Tværfaglighed

1700

Maskerade, pirateri, søhelte, byvandringer
og historien om farlige kartofler. 1700tallet byder på fantastiske fortællinger i
børnehøjde. Tag hele familien med på en
eventyrlig rejse.

Årets festivalbog
1700-tallet sort på hvidt
1700
tallet
på

SORT på
tallet HVIDT

Børn & familie
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Artiklerne, links til DR's arkiv, nye tv-udsendelser på baggrund af bogen (Danskernes
Akademi) og det tilhørende undervisningsmateriale er henvendt til gymnasieelever.
Det opfylder kravene til AT og egner sig også til andre temaforløb af minimum 4 dages varighed for følgende fag: fysik, dansk, historie, samfundsfag, religion, biologi,
billedkunst, filosofi, drama, musik, engelsk, tysk og fransk.

Gratis forelæsninger til gymnasieelever mandag 12/3 kl. 9.15-11.45
Hør fire af bogens forfattere præsentere deres viden på 30 minutter
Se www.aarhundredetsfestival.dk under ’Skolenetværk’
Tilmelding: sb@fuau.dk / 86 19 05 66

31/12/11 16.36

Bogen kan bestilles som klassesæt
med 35 bøger, inklusive licens til ebogsudgave og adgang til www.1700tallet.dk med lærerudvilket materiale for et ubegrænset antal klasser på
samme gymnasium i 2 år. Bestillinger
rettes til Aarhus Universitetsforlag på
pso@unipress.au.dk

Læs om bogen på
www.aarhundredetsfestival.dk

Få historien på
danmarkshistorien.dk
Danmarkshistorien.dk er et historisk formidlingssite, der er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre
forskere fra Aarhus Universitet. Her kan du læse om Danmarks historie fra oldtiden til i dag. Gå på opdagelse i et historieleksikon med artikler om emner, personer og begivenheder. Få kronologien på plads med
en interaktiv tidslinje, se film, deltag i historiske quizzer, og fordyb dig i historiske temaer.

I anledning af Århundredets Festival sætter danmarkshistorien.dk spot på 1700-tallet. Læs blandt andet om
’Herregården Bidstrup i 1700-tallet’, om ’Stavnsbånd og Landboreformer’ og om ’Merkantilisme og danske
tropekolonier’.
Læs mere på www.danmarkshistorien.dk

musikhuset
aarhus

musikhuset
aarhus

liveonstage

tornerose

Den Kgl. Ballet
Eneste sted uden for København

29. og 30. december

elvis Costello

”The Revolver Tour”
The Return of the Spectacular Spinning Songbook!!!
Eneste koncert i Danmark

2. juni

Juan Diego Flórez
Aarhus Symfoniorkester
Eneste koncert i Danmark

16. maj

the John sCoFielD
holloWboDy banD

Med Kurt Rosenwinkel og Peter Bernstein

14. juli

liveonstage

MiChala Petri

Stuttgart Chamber Orchestra
Eneste koncert i Danmark

17. april

Jazz’n’Poetry

Søren Ulrik Thomsen · Jørgen Leth · Nicolaj
Stochholm - Jazzorkestret Det Glemte Kvarter

22. april

af Jim Jacobs & Warren Casey

Dirigerer Prinsens Musikkorps

30. marts

sven-bertil taube
Martin Östergren, klaver

9. maj

FlaMenCo Passion
Med danser Lakshmi Basile og
sanger Juan Murube fra Sevilla

17. marts

fra 11. april

Anna David • Sonny Fredie-Pedersen • Silas Holst • Joey Moe • Vicki Berlin m.fl.
Spiller kun i Aarhus og København

billetsalg 89404040
musikhusetaarhus.dk

billetsalg 89404040
musikhusetaarhus.dk

mød os på

mød os på

AROS KOMMUNIKATION

JorMa Panula
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samarbejdspartnere
Århundredets Festival er blevet til i et tæt samarbejde med en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner i og omkring Aarhus. Tak til alle for jeres store engagement og gode idéer.
Admiral Gjeddes Gaard
Alexandra Instituttet
Ambassaden
Arkitektskolen Aarhus
AUgustus
BaroqueAros
Bazar Vest
Brabrand kirke
Bruun’s Galleri
Børnekulturhuset
Café Hack
Café Pustervig
CAVI, Center for Advanced
Visualization and Interaction
Christianskirken
Dale’s Café
Danmarks Radio
Danmarkshistorien.dk
Dansk Center for
Herregårdsforskning
Dansk Landbrugsmuseum
Den Gamle By
Den Jyske Opera
Den Rustikke
Den Vestdanske Filmpulje
Det Jyske Musikkonservatorium
Digital Urban Living
Egå Kirke
Ellevang Kirke
Filmby Aarhus
Filurens Skole for Teater og Dans
FOF Aarhus
Frederikskirken

Mange tak til
festivalens
sponsorer
og støtter

enjoy
history

Galleri Christina Lykke
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Gellerupscenen
Gellerupscenens Teaterskole
Guld og Grønne Skove
Historia - Aarhus’ historiske
foredragsforening
Historie-online.dk
Højkant
JA Film
Jysk Akademisk Fægteklub
Kasted Kirke
Kor 72
Kristian F. Møller
Kvindemuseet i Danmark
Langenæskirken
Litteraturen
Lydenskab
Læseforeningen
Løve’s Bog- og VinCafé
Madhosmads.dk
Magasin
Midttrafik
Museumsundervisning MidtNord
Musikhuset Aarhus
Naturhistorisk Museum
Nils Vest Film
No 6
Nordisk Film Biografer
Radar
Rigsarkivet
Sankt Lukas Kirke

SKOLF - Skolernes
Læringscenter - Fællessamlingen
Skt. Johannes Kirke
Slægtshistorisk Forening, Århus
Statsbiblioteket
Steno Museet
Studenterhus Aarhus
Svineriet
Teaterselskabet PSV
The Animation Workshop
The Lulu Art Group
Thorups Kælder
ULF i MidtNord
ULF i Aarhus
Vejlby Kirke
VisitAarhus
Vor Frue Kirke
Zentropa
Århus Kunstbygning
Århus Stiftstidende
Aarhus Bach-Selskab
Aarhus Billed- og Medieskole
Aarhus Domkirke
Aarhus Kommunes Biblioteker
Aarhus Musikskole
Aarhus Stadsarkiv
Aarhus Symfoniorkester
Aarhus Teater
Aarhus Universitet
Aarhus Universitetsforlag

scener og adresser
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Her finder du adresserne på de steder, hvor festivalens arrangementer afholdes.
Arkitektskolen Aarhus

aarch.dk

Nørreport 20, 8000 Aarhus C

Bispegården - FOF Aarhus

fof-aarhus.dk

Fredensgade 36, 8000 Aarhus C

Brabrand Kirke

brabrandkirke.dk

Bruun’s Galleri

bruunsgalleri.dk

Engdalsvej 2, 8220 Brabrand
M.P. Bruuns Gade 25, 8000 Aarhus C

Byvandring for hele familien

Gammel Munkegade 8, 8000 Aarhus C

boernekulturaarhus.dk

Byvandring, Glimt af 1700-årenes Aarhus
Mindebrogade/Skolegade, 8000 Aarhus C

Café Hack

Teatergaden 1, 8000 Aarhus C

Christianskirken

Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N

fof-aarhus.dk
cafehack.dk
christianskirken.dk

Dale’s Café
phd.au.dk/phdhuset/dalescafe
Høegh-Guldbergs Gade 4, 8000 Aarhus C
Dansk Landbrugsmuseum
gl-estrup.dk
Randersvej 4, 8963 Auning
Den Gamle By
dengamleby.dk
Viborgvej 2, 8000 Aarhus C
Den Rustikke
denrustikke.dk
Mejlgade 20, 8000 Aarhus C
Egå Kirke
egaakirke.dk
Egå Mosevej 7, 8250 Egå
Ellevang Kirke
ellevangkirke.dk
Jellebakken 42, 8240 Risskov
Filmby Aarhus
filmbyaarhus.dk
Filmbyen 23, 8000 Aarhus C
Frederikskirken
frederikskirken.dk
Hørhavevej 3, 8270 Højbjerg
Galleri Christina Lykke
gallerichristinalykke.dk
Østboulevarden 11 b, 8000 Aarhus C
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
gammelestrup.dk
Randersvej 2, 8963 Auning
Glimt af 1700-årenes Aarhus
fof-aarhus.dk
Mindebrogade/Skolegade, 8000 Aarhus C
Hovedbiblioteket
aakb.dk
Møllegade 1, 8000 Aarhus C
Højkant
hojkant.dk
Skt. Pauls Kirkeplads 11, 8000 Aarhus C
Kasted Kirke
kastedkirke.dk
Kasted Byvej 6C, 8200 Aarhus N

Kristian F. Møller

kfm.dk

Store Torv 5, 8000 Aarhus C

Kvindemuseet

Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C

Langenæskirken

Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C

kvindemuseet.dk
langenaeskirken.dk

Løve’s Bog- og VinCafé

loeves.dk

Nørregade 32, 8000 Aarhus C

Musikhuset Aarhus

Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C

No 6

Grønnegade 6, 8000 Aarhus C

musikhusetaarhus.dk
facebook.com/butikno6

Ny Munkegade 118

fuau.dk

Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C

Sankt Lukas Kirke

Skt. Lukas Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C

Skt. Johannes Kirke

Skt. Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C

Studenterhus Aarhus

Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C

Steno Museet

C.F. Møllers Alle 2, 8000 Aarhus C

sktlukaskirke.dk
sktjohannes.dk
studenterhusaarhus.dk
stenomuseet.dk

Svineriet

svineriet.dk

Thorups Kælder

thorupsk.dk

Mejlgade 35, 8000 Aarhus C

Store Torv 3, Kælderen, 8000 Aarhus C

Vejlby Kirke

Bredkildegade 5, 8240 Risskov

vejlbykirke.dk

Viby Bibliotek

aakb.dk/biblioteker/viby

Vor Frue Kirke

aarhusvorfrue.dk

Skanderborgvej 170, 8260 Viby J
Vestergade 21, 8000 Aarhus C

Århus Kunstbygning

J.M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus C

Aarhus Domkirke

Store Torv, 8000 Aarhus C

Aarhus Musikskole

Vester Allé 3, 8000 Aarhus C

Aarhus Rutebilstation

Fredensgade 45, 8000 Aarhus C

Aarhus Teater

Teatergaden 1, 8000 Aarhus C

aarhuskunstbygning.dk
aarhus-domkirke.dk
aarhusmusikskole.dk
midttrafik.dk
aarhusteater.dk

Festivalsekretariat
Sten Tiedemann
Rektor
st@fuau.dk
86 19 05 66

Trine Bang
Festivalkoordinator
tb@fuau.dk
86 20 42 32

Århundredets Festival
Folkeuniversitetet i Aarhus
Skt. Clemens Stræde 1
8000 Aarhus C
86 19 05 66 / tb@fuau.dk

www.aarhundredetsfestival.dk

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser

Eventpuljen,
Aarhus Kommune

Kulturudviklingspuljen, Kultur og
Borgerservice, Aarhus Kommune

Folkeuniversitetet i Aarhus er initiativtager til og
sekretariat for Århundredets Festival.

VEST

Trine Folmer
Festivalmedarbejder
tf@fuau.dk
86 20 42 32

Sofie Frøkjær Justesen
Festivalpraktikant
sfj@fuau.dk
86 20 42 32

Hans Chr. Molbech
Kommunikationsmedarbejder
hcm@fuau.dk
86 20 42 38

Maria Fly Vilsbøl
Festivalmedarbejder
og journalist
mfv@fuau.dk
86 20 42 32

Styregruppen for Århundredets Festival

Birgit Pedersen, formidlingsinspektør, ARoS / Carsten Fenger Grøndahl, souschef, Aarhus Universitetsforlag / Jens Holbech, næstformand, Folkeuniversitetet i Aarhus / Johannes Flensted-Jensen,
tidl. næstformand, Region Midtjylland / Kim Halskov, centerleder,
CAVI / Mads Hvidtved Grand, Vicedirektør for kommunikation,
Aarhus Universitet / Merete Ipsen, museumsinspektør, Kvindemuseet / Noe Munck, formand, Folkeuniversitetet i Aarhus /
Palle Kjeldgaard, musikchef, Aarhus Symfoniorkester / Peer H. Kristensen, direktør, VisitAarhus / Stefan Larsson, teaterdirektør, Aarhus Teater / Sten Tiedemann, rektor, Folkeuniversitetet i Aarhus /
Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv / Søren
E. Frandsen, prorektor, Aarhus Universitet / Trine Locht Elkjær,
publikumschef, Den Gamle By

kalender
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Varm op til 1700-tallet med arrangementer i ugerne før
festivalen. Se program på www.aarhundredetsfestival.dk
Fredag 9/3
09.00-15.00
09.00-16.00
10.00-15.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-20.00
10.30-17.30
19.30-21.30
20.00-22.00
20.00-22.00
20.00-24.00

Arrangement
Opdagelser, pøbel og pudderparykker / Udstilling
Orden i rodet / Børn
Grevindens elegante gemakker
Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
Slægtsforskningscafé
Time Reflections / Interaktiv installation
Pudderhunde og Puddeldamer / Udstilling
Jeppe på bjerget / Forestilling
1700-tallets musik nu og da / Foredrag
Historisk Talkshow - Schimmelmann
Natkirke / Musik og andagt

Sted
Side
Galleri Christina Lykke 16
Steno Museet
24
Gammel Estrup
17
Den Gamle By
17
Den Gamle By
21
Den Gamle By
17
Kvindemuseet
16
Kvindemuseet
17
Hovedbiblioteket
07
Bruun’s Galleri
22
Højkant
17
Aarhus Teater
10
Aarhus Musikskole
13
Musikhuset Aarhus
32
Vor Frue Kirke
22

Lørdag 10/3
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.30-13.30
10.00-18.00
12.00-14.30
12.00-15.00
12.00-16.00
13.00-13.45
13.00-19.25
13.00-15.00
14.00-16.00
15.00-16.45
15.00-16.00
15.00-16.30
15.30-16.15
16.00-18.00
18.30-01.00
20.00-01.00
20.00-22.00

Arrangement
Slægtsforskningscafé
Navneklude, nullestok og nathuer / Værksted
Pudderhunde og Puddeldamer / Udstilling
Grevindens elegante gemakker
Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Silhuetter og decoupage / Børn
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
Maskerade / Børn
Time Reflections / Interaktiv installation
Borgerskabets ansigt / Foredrag
Opdagelser, pøbel og pudderparykker / Udstilling
Winekes Kælder / Værtshus
Sørøverkaptajnen Wilmerding / Børn
Lav historisk mad / Kursus og taffel
Det skønne bord / Foredrag og salon
Historisk Talkshow - Struensee
Abildgaard & Juel / Foredrag
Mozarts Requiem
Holbergs Niels Klim / Fortælling og oplæsning
Sørøverkaptajnen Wilmerding / Børn
Jeppe på bjerget / Forestilling
Højborgerlig middag i Møntmestergården
Århundredets Maskebal
Historisk Talkshow - Schimmelmann

Sted
Side
Hovedbiblioteket
07
No 6, Grønnegade 6
20
Højkant
17
Gammel Estrup
17
Den Gamle By
17
Den Gamle By
21
Den Gamle By
17
Den Gamle By
24
Kvindemuseet
16
Kvindemuseet
17
Musikhuset Aarhus
24
Bruun’s Galleri
22
Kvindemuseet
16
Galleri Christina Lykke 16
Den Gamle By
21
Den Gamle By
24
Gammel Estrup
21
Bispegården
10
Musikhuset Aarhus
32
Århus Kunstbygning
17
Musikhuset Aarhus
14
Kristian F. Møller
04
Den Gamle By
24
Aarhus Teater
10
Den Gamle By
21
Studenterhus Aarhus 03
Musikhuset Aarhus
32

Søndag 11/3
10.00-11.30
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
11.00-12.00

Arrangement
1700-talsgudstjeneste
Grevindens elegante gemakker
Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Silhuetter og decoupage / Børn
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
1700-talsskrædderen i arbejde
Farvebrug, tobakskultur og Drakenberg
Foredrag
Madhistorisk brunch
Winekes Kælder / Værtshus
Sørøverkaptajnen Wilmerding / Børn
Farvebrug, tobakskultur og Drakenberg
Foredrag
Ambrosius Stub / Foredrag og musik
Historisk Talkshow - Schimmelmann
Koncert som i 1700-tallets Aarhus
Sørøverkaptajnen Wilmerding / Børn
1700-talsgudstjeneste og foredrag
Komponisternes liv og virke
Koncert og foredrag

Sted
Vor Frue Kirke
Gammel Estrup
Den Gamle By
Den Gamle By
Den Gamle By
Den Gamle By
Kvindemuseet
Kvindemuseet
Gammel Estrup
Den Gamle By

Side
22
17
17
21
17
24
16
17
21
17

Svineriet
Den Gamle By
Den Gamle By
Den Gamle By

20
21
24
17

Gammel Estrup
Musikhuset Aarhus
Musikhuset Aarhus
Den Gamle By
Skt. Johannes Kirke
Brabrand Kirke

13
32
14
24
22
13

11.00-13.00
12.00-16.00
13.00-13.45
13.00-14.00
14.00-15.30
14.00-16.00
15.00-16.45
15.30-16.15
16.00-18.30
19.30-20.30

19.30-20.30 Purcell, Händel og Bach / Koncert
20.00-22.00 Historisk Talkshow - Struensee

Egå Kirke
Musikhuset Aarhus

Mandag 12/3
09.00-15.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-19.00
13.00-14.30
13.00-15.00
15.00-15.45
16.00-16.45
16.15-18.00
17.00-17.45

Arrangement
Fotoudstilling
Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Slægtsforskningscafé
Time Reflections / Interaktiv installation
Glimt af 1700-årenes Aarhus / Byvandring
Historisk Talkshow - Schimmelmann
Mennesket ifølge Holberg / Foredrag
Århundredets operaer / Foredrag
Fra Goethe til Google / Forskerdebat
Et århundrede mellem tradition og
modernitet / Foredrag
Byvandring med vægtersang
Arkitekten Nicolai Eigtved / Film og foredrag
Han åd og drak / Kabaret
Stavnsbåndet / Foredrag
Det Jyske Vokalensemble / Koncert
Brorson / Foredrag og musik
Jeppe på bjerget / Forestilling
Historisk Talkshow - Struensee
Den franske revolution / Foredrag

Sted
Side
Galleri Christina Lykke 16
Den Gamle By
17
Den Gamle By
21
Den Gamle By
17
Hovedbiblioteket
07
Bruun’s Galleri
22
Mindebro / Skolegade 20
Musikhuset Aarhus
32
Café Hack
07
Musikhuset Aarhus
14
Stakladen
05
Café Hack
07

Sted
Side
Galleri Christina Lykke 16
Steno Museet
24
Gammel Estrup
17
Gammel Estrup
21
Den Gamle By
17
Den Gamle By
21
Den Gamle By
17
Kvindemuseet
16
Kvindemuseet
17
Hovedbiblioteket
07
Bruun’s Galleri
22
Højkant
17
Kvindemuseet
06
Kvindemuseet
21
Musikhuset Aarhus
32
Hovedbiblioteket
07
Aarhus Rutebilstation 16
Kvindemuseet
07
Café Hack
07
Musikhuset Aarhus
14

18.00-19.45
18.30-20.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.30-21.45
19.30-21.00
19.30-20.30
19.30-21.30
20.00-22.00
20.00-22.00
20.30-21.15

Arrangement
Opdagelser, pøbel og pudderparykker / Udstilling
Orden i rodet / Børn
Grevindens elegante gemakker
1700-talsskrædderen i arbejde
Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
Slægtsforskningscafé
Time Reflections / Interaktiv installation
Pudderhunde og Puddeldamer / Udstilling
Dronningens tøj i 1700-tallet / Foredrag
Dronning Caroline Mathilde / Formidling
Historisk Talkshow - Struensee
Spørgehjørne for slægtsforskere
Vidensbussen til Gammel Estrup
Kvindelitteratur / Læsegruppe
Christian den 7. / Samtale
Bach - komponist og menneske
Foredrag og koncert
Har Gud stemmeret? / Forskerdebat
Johann Friedrich Struensee / Samtale
Dronning Anna Sophie / Fortælling
Byvandring med vægtersang
Arkitekten Laurids de Thurah
Film og foredrag
Teatermiddag
Møntmestergården / Foredrag
Han åd og drak / Kabaret
Gods, guld og grønne skove? / Foredrag
Det store natmandskomplot / Foredag
Charlotte Dorothea Biehl / Foredrag
Vergnügte Ruh / Koncert
Ren barok! / Koncert
Jeppe på bjerget / Forestilling
Artaxerxes / Holberg-skuespil
Historisk Talkshow - Schimmelmann
Verdens orden / Samtale

Onsdag 14/3
09.00-15.00
09.00-16.00
10.00-15.00
10.00-16.00

Arrangement
Opdagelser, pøbel og pudderparykker / Udstilling
Orden i rodet / Børn
Grevindens elegante gemakker
Rundvisning i Møntmestergården

Sted
Side
Galleri Christina Lykke 16
Steno Museet
24
Gammel Estrup
17
Den Gamle By
17

17.00-18.30
17.00-19.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.30-21.00
19.30-21.30
19.30-21.30
20.00-22.00
20.30-21.15
Tirsdag 13/3
09.00-15.00
09.00-16.00
10.00-15.00
10.00-15.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-19.00
10.30-17.30
11.00-12.00
12.00-16.00
13.00-15.00
13.00-16.00
13.00-17.00
14.00-16.00
15.00-15.45
16.00-18.00
16.15-18.00
17.00-17.45
17.00-18.00
17.00-18.30
17.00-19.00
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Thorups Kælder
Arkitektskolen Aarhus
Thorups Kælder
Bispegården
Christianskirken
Aarhus Domkirke
Aarhus Teater
Musikhuset Aarhus
Café Hack

12
32

20
04
12
05
13
13
10
32
07

Stakladen
Café Hack
Kvindemuseet
Thorups Kælder
Arkitektskolen Aarhus

05
07
07
20
04

Den Gamle By
Ny Munkegade 118
Thorups Kælder
Gammel Estrup
Studenterhus Aarhus
Langenæskirken
Aarhus Domkirke
Ellevang Kirke
Aarhus Teater
Den Gamle By
Musikhuset Aarhus
Café Hack

21
07
12
05
04
06
12
13
10
10
32
07

10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-19.00
10.30-17.30
11.00-12.00
12.00-12.45

Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
Slægtsforskningscafé
Time Reflections / Interaktiv installation
Pudderhunde og Puddeldamer / Udstilling
Moderkærlighed / Foredrag og café
Et liv i slaveri - menneskeskæbner
i Dansk Vestindien / Samtale
Dronning Caroline Mathilde / Formidling
Navneklude, nullestok og nathuer / Værksted
Dødens Teater / Samtale
Kvindelitteratur / Læsegruppe
Kampen om oplysningen / Forskerdebat
Aarhus bys historie / Foredrag
Skuespillerinder og luderliv / Foredrag
Teatermiddag
Madhistorisk middag
Foredrag og 4 retters menu
Kartoflens kulturhistorie / Foredrag
Manden der ville vise verden / Forfatteraften
At finde vej på jorden og himlen
Workshop og foredrag
I selskab med Beethoven
Foredrag og koncert
Jeppe på bjerget / Forestilling
Erotisk salon / Oplæsninger mm.
Kød / Forestilling
Artaxerxes / Holberg-skuespil

Den Gamle By
Den Gamle By
Kvindemuseet
Kvindemuseet
Hovedbiblioteket
Bruun’s Galleri
Højkant
Kvindemuseet
Café Hack

21
17
16
17
07
22
17
06
07

Kvindemuseet
No 6, Grønnegade 6
Café Hack
Kvindemuseet
Stakladen
Arkitektskolen Aarhus
Kvindemuseet
Den Gamle By
Sanseriet

21
20
07
07
05
05
06
21
20

Sted
Side
Galleri Christina Lykke 16
Steno Museet
24
Viby Bibliotek
24
Gammel Estrup
17
Den Gamle By
17
Den Gamle By
21
Den Gamle By
17
Kvindemuseet
16
Kvindemuseet
17
Hovedbiblioteket
07
Bruun’s Galleri
22
Viby Bibliotek
24
Højkant
17
Kvindemuseet
06
Kvindemuseet
21
No 6, Grønnegade 6
20

19.30-21.00
19.30-21.45
19.30-21.30
19.30-22.00
20.00-22.00
19.15-23.00

Arrangement
Opdagelser, pøbel og pudderparykker / Udstilling
Orden i rodet / Børn
Tordenskiold / Børn
Grevindens elegante gemakker
Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
Slægtsforskningscafé
Time Reflections / Interaktiv installation
Tordenskiold / Børn
Pudderhunde og Puddeldamer / Udstilling
Det danske hof / Foredrag og café
Dronning Caroline Mathilde / Formidling
Navneklude, nullestok og nathuer
Værksted
Ekkomaskinen / Interaktiv installation
Vidensbussen til Gammel Estrup
Nydelsen / Samtale
Instant Kafé / Talkeoke
Sex i oplysningstiden / Foredrag
Den barokke have / Foredrag
Danmark møder verden i 1700-tallet
Foredrag og middag
Denmark greets the world in the 1700s
Lecture and dinner
Teatermiddag
Litterær salon
Fortællinger i Domkirken
Foredrag og koncert
Musikkens udvikling i 1700-tallet / Koncert
To overraskelser og en slank, græsk pige
Koncert
Den danske Salmeduo / Koncert
Bachs Johannes Passionen / Koncert
Jeppe på bjerget / Forestilling
1001 nats eventyr / Fortællecafé
Artaxerxes / Holberg-skuespil
En kongelig affære / Gallapremiere

Fredag 16/3
09.00-16.00
09.00-15.00
10.00-15.00
10.00-15.00

Arrangement
Orden i rodet / Børn
Opdagelser, pøbel og pudderparykker / Udstilling
Grevindens elegante gemakker
Øl, jern og husflid / Workshop

Sted
Side
Steno Museet
24
Galleri Christina Lykke 16
Gammel Estrup
17
Dansk Landbrugsmuseum 21

12.00-16.00
12.00-17.30
14.00-14.45
14.00-16.00
16.15-18.00
17.00-19.00
17.00-19.30
18.00-19.45
18.30-22.00
19.00-20.30
19.00-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.30
19.30-22.30
20.00-20.45
20.00-22.00
Torsdag 15/3
09.00-15.00
09.00-16.00
09.30-10.10
10.00-15.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-19.00
10.30-11.10
10.30-17.30
11.00-12.00
12.00-16.00
12.00-17.30
13.00-16.00
13.00-17.00
15.00-15.45
15.00-17.00
17.00-18.45
17.00-19.00
17.00-22.00
17.00-22.00
18.00-19.45
19.00-22.00
19.00-22.00
19.30-20.30
19.30-21.30

Dansk Landbrugsmuseum 05
Kristian F. Møller
04
Steno Museet
05
Bispegården

12

Aarhus Teater
Aarhus Teater
Vor Frue Kirke
Den Gamle By

10
10
10
10

Store Torv
Aarhus Rutebilstation
Café Hack
Hovedbiblioteket
Kvindemuseet
Arkitektskolen Aarhus
Steno Museet

22
16
07
22
06
16
04

Ny Munkegade 118

08

Den Gamle By
Studenterhus Aarhus
Aarhus Domkirke

21
10
06

Frederikskirken
Musikhuset Aarhus

13
14

Kasted Kirke
Sankt Lukas Kirke
Aarhus Teater
Løve’s Bog- og VinCafé
Den Gamle By
BioCity Aarhus

12
13
10
10
10
19

10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.30-17.30
12.00-16.00
12.00-17.30
14.00-16.00
14.00-18.00
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-24.00

Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
Slægtsforskningscafé
Pudderhunde og Puddeldamer / Udstilling
Dronning Caroline Mathilde / Formidling
Navneklude, nullestok og nathuer / Værksted
1700-talslitteratur / Læsegruppe
Ekkomaskinen / Interaktiv installation
Jeppe på bjerget / Forestilling
Dannelsessalon - er du oplyst?
Women Only / Foredrag og salon

Den Gamle By
Den Gamle By
Den Gamle By
Kvindemuseet
Kvindemuseet
Hovedbiblioteket
Højkant
Kvindemuseet
No 6, Grønnegade 6
Vor Frue Kirke
Store Torv
Aarhus Teater
Løve’s Bog- og VinCafé
Kvindemuseet

Lørdag 17/3
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.30-12.30
11.00-12.00
11.00-12.30
12.00-15.00
12.00-16.00
12.00-16.00
13.00-14.00

Arrangement
Slægtsforskningscafé
Navneklude, nullestok og nathuer / Værksted
Pudderhunde og Puddeldamer / Udstilling
Grevindens elegante gemakker
Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Silhuetter og decoupage / Børn
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
Byvandring for hele familien
World history on the menu / Lecture
Det nye landbrug / Rundvisning
Opdagelser, pøbel og pudderparykker / Udstilling
Dronning Caroline Mathilde / Formidling
Winekes Kælder / Værtshus
En aarhusiansk fløjtevirtuos
Foredrag og musik
Dissektion
Byvandring for hele familien
Geniet Mozart / Foredrag og musik
Ekkomaskinen / Interaktiv installation
Lav historisk mad / Kursus og taffel
Bachs kaffekantate / Koncert
Jeppe på bjerget / Forestilling
Folkets Smugkro / Mad
Folkets Smugkro / Mad
Orientalsk salon - erotik og kærlighed
Barokbobler & Gourmetperler
Mad og musik
Folkets Smugkro / Mad

Sted
Side
Hovedbiblioteket
07
No 6, Grønnegade 6
20
Højkant
17
Gammel Estrup
17
Den Gamle By
17
Den Gamle By
21
Den Gamle By
17
Den Gamle By
24
Kvindemuseet
16
Kvindemuseet
17
Gl. Munkegade 8
24
Dale’s Café
08
Dansk Landbrugsmuseum 05
Galleri Christina Lykke 16
Kvindemuseet
21
Den Gamle By
21
Hovedbiblioteket
12

Arrangement
Madlavning for børnefamilier
Navneklude, nullestok og nathuer / Værksted
Grevindens elegante gemakker
Rundvisning i Møntmestergården
Før selskabet / Dramatiseret rundvisning
Sko og accessories / Udstilling
Silhuetter og decoupage / Børn
Dronning Anna Sophie Reventlow / Udstilling
Dianas døtre / Udstilling om jagt
Vivaldi / Forelæsning
Byvandring for hele familien
Tøj, børneopdragelse, porcelæn og fajance
Foredrag
Dronning Caroline Mathilde / Formidling
Winekes Kælder / Værtshus
Tøj, børneopdragelse, porcelæn og fajance
Foredrag
Byvandring for hele familien
Madlavning for børnefamilier
Bachs kaffekantate / Koncert
Den grønne drik / Absintsmagning
Ich hatte viel Bekümmernis / Koncert
De fem årstider / Koncert

Sted
Side
Dansk Landbrugsmuseum 24
Grønnegade 6
20
Gammel Estrup
17
Den Gamle By
17
Den Gamle By
21
Den Gamle By
17
Den Gamle By
24
Kvindemuseet
16
Kvindemuseet
17
Ny Munkegade 118
12
Gl. Munkegade 8
24
Den Gamle By
17

13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.30
13.00-17.00
13.00-19.25
14.30-16.00
16.00-18.00
17.00-19.00
19.00-21.00
19.30-21.30
19.00-22.00
21.00-23.00
Søndag 18/3
10.00-12.30
10.00-14.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.30-12.30
11.00-12.00
12.00-16.00
12.00-16.00
13.00-14.00
13.00-15.00
13.00-15.30
14.30-16.00
16.00-17.00
19.30-20.45
19.30-21.30

17
21
17
16
17
07
17
21
20
07
22
10
07
10

Århus Kunstbygning
Gl. Munkegade 8
Bispegården
Store Torv
Gammel Estrup
Den Gamle By
Aarhus Teater
Den Rustikke
Den Rustikke
Løve’s Bog- og VinCafé
Filmby Aarhus

04
24
12
22
21
12
10
20
20
07
20

Den Rustikke

20

Kvindemuseet
Den Gamle By
Den Gamle By

21
21
17

Gl. Munkegade 8
24
Dansk Landbrugsmuseum 24
Den Gamle By
12
Løve’s Bog- og VinCafé 07
Vor Frue Kirke
13
Musikhuset Aarhus
12

1700-tallet fortsætter med arrangementer i ugerne efter
festivalen. Se program på www.aarhundredetsfestival.dk

Historiske Talkshows
Jacob Lohmann er Johann F. Struensee

Niels Krause-Kjær er talkshowvært

Martin Hestbæk er Ernst Schimmelmann

Hvad ville to af 1700-tallets hovedpersoner fortælle, hvis vi fik dem i tale i dag?
Få svaret, når journalist Niels Krause-Kjær vækker livlægen Struensee og finansminister Schimmelmann til live i et moderne talkshow. To mænd med markant
indflydelse på Danmarks historie – i følelsernes vold og med stor magt.
Kom ind under huden på livlægen og dronningeforføreren Struensee, der erobrer magten fra Christian den 7. med ønsket om
at reformere Danmark og ender sit liv med at få hovedet hugget
af. Få et interessant indblik i finansminister Schimmelmanns liv.
Plantageejeren, der tjener formuer på handel med negerslaver
og sukkerkolonier i Dansk Vestindien, mens han kæmper for et
dansk slavehandelsforbud.
I et miks mellem 1700-talsreklamer for tidens fine parykker og
populære dannelsesrejser, nykomponeret musik afviklet live af
showets kapelmester, smædevers rappet af Per Vers, historisk
kostumering, perspektiverende forskerspeak og dybdeborende
interviews oprulles Danmarks historie i to akter. Med humor
og seriøsitet.
Hvad afslører Struensee om livet ved hoffet, forholdet til dronningen og den ustabile Christian den 7., sine oplysningsidealer
og politiske ambitioner? Hvordan forklarer Schimmelmann det
politiske og økonomiske magtapparat i 1700-tallets Danmark,
hvordan beskriver han forholdene på plantagerne, og hvorfor
kæmpede han mod handel med negerslaver, men ikke slaveriet?
Journalist Niels Krause-Kjær er kendt for sin skarpe stil. I Historiske Talkshows er han den konfronterende og nysgerrige vært,
der stiller nutidens spørgsmål til en fjern fortid. Manuskriptet
til Historiske Talkshows er baseret på historisk forskning. Det er
to personlige fortællinger, der åbner for den store historie om
1700-tallets verden.
Tid: Fredag-tirsdag 9-13/3. Varighed: 2x45 min. + 20 min. pause
Sted: Lille Sal, Musikhuset Aarhus
Pris: 190 kr. Studerende 140 kr. Gymnasieklasser 70 kr. pr. elev
Ved køb af begge forestillinger 350 kr. Rabat 30 kr.
Billetter: www.billetlugen.dk
Arrangør: Folkeuniversitetet og Musikhuset Aarhus

Struensee

- lykkeridder eller politisk geni?
Lørdag 10/3 kl. 14.00-16.00
Søndag 11/3 kl. 20.00-22.00
Mandag 12/3 kl. 20.00-22.00
Tirsdag 13/3 kl. 13.00-15.00
Medvirkende

Niels Krause-Kjær (vært)
Jacob Lohmann (Struensee)
Ulrik Langen, Syddansk Universitet (forsker)
Hans-Jørgen Schanz, Aarhus Universitet (forsker)
Hans Sydow (kapelmester)

Schimmelmann

- humanist eller kynisk finansfyrste?
Fredag 9/3 kl. 20.00-22.00
Lørdag 10/3 kl. 20.00-22.00
Søndag 11/3 kl. 14.00-16.00
Mandag 12/3 kl. 13.00-15.00
Tirsdag 13/3 kl. 20.00-22.00
Medvirkende

Niels Krause-Kjær (vært)
Martin Hestbæk (Schimmelmann)
Erik Gøbel, Rigsarkivet (forsker)
Peter Henningesen, Frilandsmuseet (forsker)
Hans Sydow (kapelmester)

Produktion

Bent Nørgaard (instruktør)
Karin Seisbøll (scenograf)
Marianne Meyer (kostumier)
Sidse Carstens (filminstruktør)
Christina Skriver (produktionsleder)

