
 

 

Aarhus 2017 og Britisk Kulturby Hull 2017 indgår samarbejdsaftale 

 

I 2017 er Aarhus og Region Midtjylland Europæisk Kulturhovedstad. Samme år har den engelske by Hull 

titel af Britisk Kulturby. 18. april underskrev administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews 

og administrerende direktør for Hull 2017 Martin Green en samarbejdsaftale i forbindelse med 

udstillingen Rejsen til 2017 i Ridehuset. 

 

Aarhus 2017 og Hull 2017 har indgået et unikt partnerskab. Som afslutning på udstillingen Rejsen til 2017 i 

Ridehuset i Aarhus, underskrev administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews og 

administrerende direktør for Hull 2017 Martin Green en samarbejdsaftale.  

Det spændende samarbejde forpligter kulturhovedstaden og den britiske kulturby til sammen at skabe en 

række spektakulære projekter af internationalt format.  

 

Administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews er begejstret over samarbejdet med Hull: 

 

”Det glæder mig meget, at vi har underskrevet denne aftale. Vi har identificeret en række programområder, 

som vi skal samarbejde om. Hull har et fantastisk team med direktør Martin Green i spidsen, og jeg er 

overbevist om, at både Aarhus og Hull vil få enormt meget ud af samarbejdet,” siger Rebecca Matthews og 

uddyber: 

 

”Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017s tema ’Let’s Rethink’ er en invitation til alle om at slutte sig til 

vores bevægelse og bruge kunst og kultur som en løftestang til at gentænke løsninger på de udfordringer, 

vores samfund står over for i dag. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder på tværs – ikke kun regionalt og 

nationalt, men også globalt. Det gør Hull 2017 til en yderst stærk og spændende samarbejdspartner for os,” 

siger Rebecca Matthews.  

 

Administrerende direktør for Hull 2017 Martin Green glæder sig ligeledes over de internationale 

perspektiver i samarbejdet: 

 

"Vi har internationale ambitioner for Hulls år som Britisk Kulturby, og samarbejdet med den Europæiske 

Kulturhovedstad er det perfekte sted at begynde. Selvom Hull og Aarhus begge har deres egne særlige 

visioner for 2017, deler vi troen på, at kultur har styrken til at forandre mennesker og steder, og vi har 

begge forpligtet os til at levere et markant kunstnerisk program af internationalt format, der vil gøre 2017 

til et år, man husker,” siger Martin Green og uddyber: 

 

"Dette partnerskab vil udnytte kreativiteten fra begge kulturbyer og give kunstnere mulighed for at udveksle 

ideer, skabe sammen og dele deres arbejde med resten af verden. Vi håber, at det også vil skabe en arv af 

kulturelle forbindelser og udvekslinger, der vil fortsætte langt ud over 2017 og bygge på Hulls historiske 

forbindelser med sine europæiske naboer," siger Martin Green. 

 

 

 



 

 

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Pressechef Peter Vestergaard  

Tlf.: 20 13 10 90  

Mail: peter.vestergaard@aarhus2017.dk 


