Mig og kulturen

TravlT efTerår

Når Viborg kan stable det store Snapsting på benene,
bør det også kunne lade sig gøre at arrangere en kulturnat, mener initiativtagerne. Arkivfoto: Morten Pedersen

Kulturnat
i Viborg
fredag før skolernes
efterårsferie får viborg
sin egen kulturnat.
København har haft en i mere end tyve år.
Aarhus, Sønderborg, Hjørring og en lang række
andre byer har også en, mens Odense til gengæld har drejet nøglen om til deres. Vi taler om
Kulturnatten. I år får Viborg sin egen version
fredag før skolernes efterårsferie.
Programmet for Viborgs Kulturnat er slet ikke
klart endnu. Men en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Anders Kristensen fra Den Skæve Scene
- Kultur-Anders - er i fuld gang med planlægningen.
- Planen er, at Kulturnatten genopstår i en
light-udgave på frivillig basis i samarbejde med
Viborg Bibliotek. Vi har tidligere haft Kulturnat
i Viborg, men sidste gang var i 2011, så vi synes,
det er på tide, at vi genopliver traditionen, siger
Anders Kristensen.
Op til efterårsferien
De fleste byer, som har en kulturnat, afvikler den
fredag før efterårsferien. Det vil i år sige den 13.
oktober. I København er der tale om en kæmpestor begivenhed med mere end 250 arrangementer, som spænder over bl.a. koncerter og natteåbent på flere af byens museer.
Så omfattende tør Anders Kristensen godt
love, at Kulturnatten i Viborg ikke bliver.
- Vi starter i det små i år. Og så må vi se, hvad
det kan udvikle sig til. Men vi bør kunne stable
et fornuftigt arrangement på benene. Vi håber,
at en masse frivillige har lyst til at være med. Og
vi skal nok sørge for, at programmet kan ses på
Facebook og i Viborg Stifts Folkeblad, når vi har
noget klart, siger Anders Kristensen.
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Multikunstneren susanne ahrenkiel
skal bl.a. lave en stor træskulptur af
ellinge-kvinden til silkeborg koMMune.
Multikunstneren Susanne
Ahrenkiel fra Almind har
mange bolde i luften. Blandt
meget andet skal hun lave en
stor træskultur for Silkeborg
Kommune, som skal forestille mosefuldet Ellingekvinden. Senere skal hun stå
for et byfornyelsesprojekt i
Knudby sammen med borgerne - og sin motorsav.
Hvad har du liggende på dit
natbord?
Blandt andet Intelligente
celler - De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof, af
Bruce H. Lipton samt
Permakulturhaven af Karoline Nolsø Aaen og Tycho
Holcomb.
Hvem er din yndlingsforfatter?
Paulo Coelho.
Hvilken bog burde alle læse?
Alkymisten af Paulo Coelho
og Den Lille Prins af Antoine Saint-Exupéry.
Hvilken bog bør ingen læse?
Alle bøger bør forsøges
læses, selv de svære og de
kedelige og de triste - det
sætter tankerne i perspektiv.
Hvad slags musik hører du?
Jazz, klassisk, soul, ballader, sing-a-song-writing,
new age, pop, rock, blues.
Hvilket kunstværk er det
vigtigste for dig?
Guernica af Picasso.
Hvem er din yndlingsmaler?
Pierre Aleschinsky.
Hvilken film glemmer du
aldrig?
Le herrison / Pindsvinet af
Mona Achache med skuespillerinden Josiane Balasko.

Hvad er din seneste store
kulturoplevelse?
Et meget givende Europæisk kultursamarbejde
projekt, hvor vi lavede tre
såkaldte “byporte”. Jeg var
kunstnerisk tovholder mellem Kulturprinsen og børn
fra kunstskoler i Reykjavik,
Bergen, Riga, og Viborg.
Det er stort at se så mange
arbejde intenst sammen.
Hvilken kulturoplevelse har
overrasket dig mest?
Allersenest et kulturprojekt i en skovbørnehave
i slutningen af juni. Det
var i Thy, hvor vi lyttede til
træerne og oplevede, hvad
de fortalte os - igennem
børnenes fantasi og indlevelse... dér åbnede sig en
helt ny verden.
Hvad er din bedste udenlandske kulturoplevelse?
5 dages intens, skulptur-oplevelse med organisationen
”Skulpture Network” i
Baskerlandet/ Spanien.
Hvad glæder du dig mest
til af kulturelle oplevelser i
efteråret?
Hm… at vågne op hver dag
og undre mig over, hvad
dagen bringer mig af kulturelle møder og kunstneriske
udfordringer. Jeg glæder
mig hver dag over, at jeg kan
leve af mit arbejde som kulturformidler og kunstner.

Multikunstneren Susanne Ahrenkiel går et
travlt efterår i møde. Hun skal bl.a. lave en stor
træskulptur til Silkeborg Kommune. Arkivfoto

