
Æstetik og Kulturs Årsseminar 2013 

Kasernescenen, Lille Sal, fredag d. 25.okt. kl. 14.00 -17.30 

Europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017: ”Rethink” – Hvad er meningen, hvad er perspektivet? 

Hvilke muligheder og hvilke problemstillinger ligger der i det europæiske kulturhovedstads-

projekt? Hvordan har man forberedt det (2007-2012) og (hvordan) kan vi agere og bruge Aarhus 

2017 (frem til begivenheden i 2017) på en meningsfuld og perspektivrig måde, der kan og vil noget: 

æstetisk og kulturelt aktiverende, aktivistisk, bæredygtigt og med mening for byen, regionen og det 

europæiske projekt. Med andre ord: er der fremtid i projektet - kan vi bruge det og giver det mening 

at være på en gang kulturhovedstad og provins? 

Desuden kan man spørge, hvilke historiske og politiske forudsætninger, grundtanker og udviklinger 

der ligger i konceptet for de Europæiske Kulturhovedstæder, og hvordan er de blevet forvaltet og 

mødt i praksis? 

Aarhus Universitet har indgået et kontraktligt samarbejde med Aarhus 2017 (Impact 2017), som 

bl.a. vedrører forskning, monitorering og evaluering af Aarhus 2017, ligesom AU tænkes at indgå i 

kulturhovedstadsprojektet på lige fod med andre agenter: aktiviteter i form af konferencer, 

projekter, europæiske/internationale samarbejder, inddragelse af studerende i egne og andres 

(kultur- og kunst) projekter.  

På Æstetik og Kulturs Årsseminar 2013 ønsker vi at kaste et kritisk lys på Aarhus 2017, samtidig 

med at vi har en ambition om at engagere kolleger, studerende og ÆK-kandidater i projektet, som 

på alle måder peger centralt og afgørende ind i uddannelsen og faget.  

Program  

14.00 Velkomst og indledning, lektor Ansa Lønstrup, Æstetik og Kultur 

14.15 Uffe Østergaard, professor, CBS: Europæiske kulturhovedstæder – kultur, branding og 

europæisk identitet  

14.40  Anne Marit Waade, lektor Medievidenskab, AU: Forsker på udebane – kulturby samarbejde 

mellem forskere, kulturliv og offentlige myndigheder 

15.05 Kaffepause 

15.15  Pia Burchardt, konsulent ved Aarhus 2017: IMPACT 2017 

15.40 Yvonne Buer & Mads Lauersen, Godsbanen/Institut for (X)/B-Huset: Institut for (X) og den 

sociale designmetode 

16.10 Diskussion/panel/afslutning indtil ca. 17.20 

Derefter byder afdelingen på et glas og snacks indtil ca. kl. 18.30 

 


