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Ny runde populær maratondiskussion på Aarhus Teater på søndag 

Den 21. maj er det igen muligt at være en del af maratondiskussionen i stilfulde rammer på Aarhus Teater. 

Denne gang er emnet fællesskab og mangfoldighed.  

Eventen præsenterer tolv gæster, blandt andet professor Svend Brinkmann, feministen Emma Holten, anti-

elitefeministen Leny Malacinski, den tyske forsker i populisme, Jan-Werner Müller og professor Guy Standing, 

der er kendt som fortaler for borgerløn. Tv-vært Clement Kjersgaard står klar som den energiske vært og 

arrangør sammen med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. 

”Vi er begejstrede over den store opbakning til det nye debatformat, der viser, at folk i den grad er optagede af 

at diskutere og forholde sig til den verden, vi lever i. Med HYPOTHETICALS #2 undersøger vi, om grænserne er 

på vej tilbage og hvordan det går med mangfoldigheden. En diskussion, der er relevant at adressere som 

Europæisk Kulturhovedstad i en tid, hvor Europa er under forandring. Jeg glæder mig derfor meget til at høre 

aktuelle bud fra dagens oplægsholdere,” siger Rebecca Matthews, administrerende direktør i Europæisk 

Kulturhovedstad Aarhus 2017.  

Syv timers debat for en flad 50’er 

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Clement Kjersgaard har inviteret en imponerende række af 12 

aktuelle tænkere og aktivister, der tager politiske mure og broer under kærlig behandling. 

Der er klækkelig rabat til studerende og unge under 25, der kun skal give 50 kroner for hele dagens program. 

Det foregår fra kl. 13.00 til 21.00 med spisepause undervejs, hvor man kan forlade teateret for at spise eller 

nyde en forudbestilt menu på Café Hack. Fra 13.00 til 18.30 foregår diskussionen på Aarhus Teater og fra 19.30 

til 21.00 fortsætter arrangementet med aftertalk på Café Hack 

Debatdagen er det andet af fire arrangementer i løbet af 2017 under fællestitlen HYPOTHETICALS. 

HYPOTHETICALS #1 løb af stablen i februar og var en bragende succes med ni timers livlig diskussion, skarpe 

oplægsholdere og fuldt hus i historiske og smukke rammer. Næste arrangement er den 10. september med 

fokus på bæredygtighed. 

Yderligere oplysninger:  

 Trine Bang, Programkoordinator, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, tlf. 41 85 41 46  

 Clement Kjersgaard, TV-vært, tlf. 28 54 00 07 

 

Foto 1: Den livlige diskussion i Aarhus Teater fortsætter 21. maj, arrangeret af Europæisk Kulturhovedstad 

Aarhus 2017 og Clement Kjersgaard. Foto: Per Bille. 

 

 



 
 

Hypotheticals2 om fællesskab og mangfoldighed – mød: 

Jan-Werner Müller: Tysk populismeprofessor og forfatter til den højaktuelle og roste bog ’Hvad er populisme?’. 

Jan-Werner Müller er anerkendt som én af vor tids intellektuelle big-shots. 

 

Guy Standing: Professor i økonomi og forfatter til de anmelderroste bøger ’The Precariat: The New Dangerous 

Class’ (2015) og ‘The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay’ (2016). Én af 

pionererne bag og fortaler for borgerløn. 

 

Svend Brinkmann: Professor i psykologi og forfatter til bøgerne ’Stå fast - et opgør med tidens udviklingstvang’ 

(2014) og ’Ståsteder’ (2016). Har sat ord på, hvordan og hvorfor det moderne menneske oplever et meningstab i 

tilværelsen. 

 

Emma Holten: Debattør, aktivist, redaktør og én af tidens unge, markante, feministiske stemmer. 

 

Leny Malacinski: Journalist på Weekendavisen og forfatter til debatbogen ‘Den dag, jeg opdagede, jeg var 

undertrykt’. En bog, der kontant og slagfærdigt giver ligestillingsfeminismen én på frakken. 

 

Steffen Rasmussen: Social Iværksætter, filosof samt grundlægger og daglig leder af ’Fundamentet’, der 

nytænker det sociale arbejde for udsatte borgere. 

 

Katja Iversen: President i ’Women Deliver’, der anerkendes som én af verdens ledende organisationer for piger 

og kvinders sundhed og rettigheder. 

 

Tinna C. Nielsen: Antropolog og grundlægger af non-profit organisationen 'Move The Elephant 

For Inclusiveness'. Blev i 2015 udråbt som Young Global Leader af The World Economic Forum. Tidligere Head 

of Diversity, Inclusion & Collaboration ved Arla. 

 

Geeti Amiri: Debattør med fokus på den nydanske kvindekamp, forfatter til den selvbiografiske bog 

’Glansbilleder’ samt vært på P1-programmet ’Geetisk råd’. 

 

Knud Romer: Forfatter, debattør og radiovært på Radio24syv programmet RomerRiget   

Carsten Jensen: Professor ved Statskundskab Aarhus Universitet og forsker i velfærdsstaten. Kåret som årets 
underviser flere år i træk.  
 
Mehdi Mozaffari: Professor ved Statskundskab Aarhus Universitet, hvor han forsker i globalisering, islamisme 
og radikaliseringsprocesser.  
 
Tid: Søndag den 21. maj kl. 13.00-18.30 plus aftertalk kl. 19.30-21.  

Sted: Aarhus Teater 

Billetsalg: http://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/ 
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