Nye kræfter til Aarhus 2017
Carsten Holst fra Filmby Aarhus og Ole Wolf fra Kulturafdelingen i Horsens Kommune skal de kommende
fire måneder løfte programopgaver for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.
Det bliver et makkerskab med en stærk lokal og regional forankring, der indtil udgangen af 2014
midlertidigt skal stå i spidsen for at udvikle programindholdet i Fonden Aarhus 2017. Carsten Holst og Ole
Wolf afløser programdirektør Gitte Just, som opsagde sin stilling fredag 5. september. De tiltræder fredag
12. september.
Carsten Holst har siden 2011 været leder af Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje. Han arbejdede
tidligere i en årrække som filmproducer for Zentropa og Globus ApS.
Ole Wolf er uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet i 1999. Han har tidligere været ansat som
fuldmægtig i både København og Århus Amt. Siden 2004 har han været planlægningsmedarbejder i
Kulturafdelingen i Horsens Kommune.
I fællesskab går de ind og løfter opgaven, indtil der bliver ansat en ny programdirektør. Carsten Holst får
ansvaret for at føre programmets kunstneriske linje videre, mens Ole Wolf skal fokusere på
programafdelingens administrative områder.
Administrerende direktør i Fonden Aarhus 2017, Rebecca Matthews, glæder sig over, at det er lykkedes at
sikre to så kompetente kulturaktører:
”Der er tale om to meget stærke lokale kort, som sikrer, at vi i den kommende periode fortsætter projektets
fremdrift og udvikler programmet yderligere. Carsten Holst og Ole Wolf har begge omfattende erfaring fra
det østjyske kulturliv og et meget stort netværk. De er de helt rigtige profiler til at styrke Aarhus 2017 ”,
siger Rebecca Matthews.
Carsten Holst har et stort netværk på tværs af regionen. Igennem sin karriere har han arbejdet med både
store kulturaktører og mindre foreninger fra vækstlaget. I de kommende fire måneder deler han sin
arbejdstid mellem Aarhus 2017 og Filmby Aarhus. En opgave, han ser frem til:
”Aarhus er en by med mange kulturelle sværvægtere. Og efter min mening er Europæisk Kulturhovedstad
Aarhus 2017s succes afhængig af at indgå i et tæt og frugtbart samarbejde med de store kulturinstitutioner.
Både i Aarhus og resten af regionen. Samtidig skal 2017 vokse gennem de mange kreative mennesker i
vækstlaget og sørge for, at de bliver understøttet. 2017 er et projekt, der vil forandre Aarhus og regionen
for altid, og derfor glæder jeg mig meget til at være en del af Aarhus 2017”, siger Carsten Holst.
Som ansat i Kulturafdelingen i Horsens Kommune har Ole Wolf omfattende erfaring med at arbejde med
store kulturprojekter. Han har været del af Aarhus 2017 siden 2009 som repræsentant for Horsens
Kommune i den regionale styregruppe. Styregruppen er med til at sikre projektets forankring og regionale
dimension samt sikre en tæt dialog mellem Aarhus 2017s samarbejdspartnere. Han glæder sig derfor til at
udvikle projektet sammen med Carsten Holst og det øvrige 2017-sekretariat:
”Jeg er meget glad og smigret over, at jeg får mulighed for at bidrage til udviklingen af Aarhus 2017, som er
et ekstremt spændende kulturprojekt. For det første vil det føre til en række spændende kulturelle oplevelser

i 2017 i form af udstillinger, skuespil, koncerter og meget mere. For det andet har projektet en stærk
ambition om at skabe en permanent forandring af Aarhus og hele Region Midtjylland. Som sloganet
’Rethink’ også siger: vi skal sammen se vores udfordringer i øjnene og gentænke løsningerne”, siger Ole
Wolf.
Stillingen som programdirektør forventes opslået inden udgangen af 2014.
For yderligere oplysninger, kontakt pressechef Peter Vestergaard på tlf. 20 13 10 90 eller mail
peter.vestergaard@aarhus2017.dk

