
 

 

Aarhus 2017 præsenterer udstillingen ’Rejsen til 2017’  

 

Der er guidede ture, stand-up, musik, uforudsigelige events og debatter om at gentænke alt 

lige fra sommerhuset, kunsten, byrum og kulturhistorien på programmet, når Europæisk 

Kulturhovedstad Aarhus 2017 giver smagsprøver på Aarhus 2017-programmet. Det sker 

med udstillingen ’Rejsen til 2017’ i Ridehuset i Aarhus 14.- 18. april. Udstillingen er åben for 

alle og der er gratis adgang. 

 

I løbet af de fem dage præsenterer Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 de første 65 projekter 

og partnerskaber, som bliver en del af Aarhus 2017. Og sådan får publikum og gæster fra ind- og 

udland for første gang mulighed for at danne sig et indtryk af den volumen, iderigdom og 

kreativitet, der ligger bag Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. 

 

”Jeg håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at få mere at vide om Aarhus 2017. Vi håber at 

kunne dele vores begejstring for projektet med de besøgende, og at vi kan få den vigtige dialog, 

som er forudsætningen for, at kulturhovedstaden kan blomstre fuldt ud. Udstillingen er en 

invitation, en opfordring til alle om at være med i dette kæmpestore projekt, som skal gentænke og 

forandre Aarhus og regionen - for altid,” siger adm. direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews. 

 

Europæisk Kulturhovedstad er et af de mest ambitiøse kulturprojekter i Europa, og et af de største 

kulturprojekter vi har haft i Danmark. Det er Region Midtjylland og de 19 kommuner, som står bag 

projektet, der forventes at trække varige spor i form af en styrket europæisk identitet til regionen. 

Og selvom der stadig er to år til at kulturhovedstadsåret for alvor springer ud, så har Aarhus 2017 

med temaet ’Let’s Rethink’ allerede stor international bevågenhed. 

 

I løbet af de fem dage ’Rejsen til 2017’ varer, vil en række udenlandske gæster og delegationer 

besøge udstillingen. Fra EU kommer den særlige delegation, som følger Europæisk 

Kulturhovedstad 2017, fra Jordan kommer en delegation, som er interesserede i at bruge kultur 

som en del af deres udvikling, ligesom gæster fra Europæisk Kulturhovedstad 2018 Leeuwarden 

(Holland) og Storbritanniens kulturby 2017, Hull, også deltager for at hente inspiration i Aarhus 

2017. 

 

Hele Aarhus 2017-programmet er bygget op omkring mere end 160 projekter, en lang række 

tværgående samarbejder og enkeltstående events af forskellige volumen, og det er en 



 

 

smagsprøve på disse forskellige indslag, publikum kan opleve på udstillingen, hvor der også bliver 

lejlighed til at møde de enkelte aktører bag projekterne. 

Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Udstillingens åbningstid er tirsdag kl. 11 til 17 onsdag, 

torsdag og fredag kl.13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 17 Følg programmet på www.aarhus2017.dk 

 

For yderligere oplysninger og mulighed for interviews, kontakt: 

Pressechef Peter Vestergaard  

Tlf.: 20 13 10 90  

Mail: peter.vestergaard@aarhus2017.dk 

 

Oplev blandt andet: 

Tirsdag 14. april 

11.00-12.00  Officiel åbning  

Borgmester for Aarhus og formand for Aarhus 2017, Jacob Bundsgaard 

og adm. direktør for Aarhus 2017, Rebecca Matthews, byder 

velkommen  

12.00-12.15  ‘Rethink Talk’  

Peter Florence, adm. direktør og grundlægger af Hay Festival of 

Literature & Arts taler om ‘The Woodstock of the Mind’ 

Onsdag 15. april 

14.00-14.15 Rethinking volunteering 

Direktør for Tuborgfondet, Anne-Marie A. Skov 

Fredag 17. april 

14.00-15.00 Kultur, Medier & Samfund 

Kulturminister, Marianne Jelved, programdirektør for Aarhus 2017, 

Juliana Engberg, Carsten Holst, leder af Filmby Aarhus og DR-vært 

Carsten Ortmann diskuterer  

Lørdag 18. april 

12.00-13.00 The Art of Major Events 



 

 

Operachef for Bergens Nationale Opera og tidligere administrerende 

direktør for ECoC Stavanger 2008, Mary Miller, adm. direktør for Hull 

UK City of Culture 2017 og Head of Ceremonies for OL London 2012, 

Martin Green, Aarhus 2017’s adm. direktør, Rebecca Matthews og 

BBC-vært Jamie Coomarasamy diskuterer 

16.45-17.00 The importance of Opening Ceremonies 

  Martin Green, adm. direktør for Hull UK City of Culture 2017  

 

 

 

 

 

 


