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KÆRLIGHED
DRØMMEFABRIKKER EROTIK OG
HJERNENS KEMI

Åh, den kærlighed! Vi tror på den, længes efter den,

byder festivalen på intelligente og sjove arrangementer

drømmer om den og slås for den. Mange oplever den,

med forskere som programmets røde tråd.

og nogle oplever at mangle den. Er kærlighed vor tids

Tag kæresten, venner, familie og kollegaer under armen,

lykkereligion? Hvor mange kan man elske på én gang, og

og nyd fire dage med kærlighed, sex, sanselighed, viden

hvad tænder mænd og kvinder på?

og begær. Der er nyt fra den forelskede hjerne, arabisk

Vær med, når Folkeuniversitetet og byens kulturliv går

kærlighedspoesi, tips til at nå det høje ’ÅHHH!’, vandtæt

i kødet på kærligheden. Den romantiske, den erotiske,

viden i badeanstalten, kønsballade, filosofiske saloner,

den kulturelle, den kemiske, den svære og den, der går

poetry slam og viden på speed. Festivalen åbner med

lige i hjertet.

fest og kærlighed i Øst for Paradis. Glæd dig...

Vi er stolte over at præsentere en festival, hvor forskere,

Kærlig hilsen
Sten Tiedemann, rektor og
Trine Bang, festivalkoordinator

skuespillere, forfattere og musikere optræder side om
siden på byens scener. I et miks mellem viden og kultur

Folkeuniversitet
De støtter:

ÅBNINGSFEST
Kom til intimt nattesæde, når Biografen Øst for Para-

I sal C kan du få stillet dit vidensbegær med aftenens

dis danner ramme om festivalens åbningsfest. Bevæg

speedforedrag. Der er nyt fra den forelskede hjerne, tips

dig frit rundt mellem biografens fire sale til koncert,

til kærligheden og bud på kærlighedens filosofi serveret

speedforedrag, performance og poesi. Programmet

af hjerneforsker Troels W. Kjær, psykolog Asger Neu-

gentages to gange, så du kan nå det, der tænder dig

mann og filosof Anders Fogh Jensen.

mest.

Læg også vejen forbi sal D, hvor den aarhusianske film-

Synk ned i sæderne, og nyd to af Danmarks skarpeste

skolen SUPER8 viser sjove, skæve og fine kortfilm om

og følsomme kvinder – sangerinde Lise Westzynthius

kærlighed. Nyd dem med vin i hånden på midterste ræk-

og forfatter Lone Hørslev – beskrive kærligheden, når

ke eller med flirten på de bagerste sæder.

den går ondt. Og når den gør godt. De indtager sal

Når salene lukker klokken 23.00 fortsætter festen med

A med sange fra Lise Westzynthius anmelderroste

love hits og drinks i baren på Café Paradis. Læs mere om

album ’Tæt på en kold favn’ og oplæsning af Lone

programmet på kfest.dk.

Hørslevs ’Skilsmissedigte’. I samme sal kan du opleve
en af nordens største flamencosangere, Thierry Boisdon, synge de store følelser i kroppen på os alle.
I sal B kan du få røde kinder, når sexterapeut Pia

TORSDAG 31/1 20.00-23.00. DØRENE ÅBNES KL.19.30
FEST PÅ CAFÉ PARADIS 23.00-02.00
PRIS 200 KR.
BILLETTEN GIVER DIG ADGANG TIL ALLE
BIOGRAFENS SALE OG VELKOMSTBOBLER PÅ CAFÉ PARADIS
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG ØST FOR PARADIS

Struck – kendt fra ’Zulu Love Camp’ – indvier os i
orgasmens kunst og kroppens knapper, eller lade dig
forføre af ord, når professor Christian Graugaard fører
dig gennem kroppens fysiolog i et miks mellem poesi
og videnskab. Du kan også lukke øjnene og grine med
til det erotiske høredrama ’Å-Å-Å’.

PARADIS
DEN VEJ

SCENER
AROS
AROS ALLÉ 2
8000 AARHUS C

BADEANSTALTEN
SPANIEN
SPANIEN 1
8000 AARHUS C

HOS SOFIES
FORÆLDRE
FREDERIKSGADE 74
8000 AARHUS C

KVINDEMUSEET I
DANMARK
DOMKIRKEPLADSEN 5
8000 AARHUS C

BIOGRAFEN ØST
FOR PARADIS

LYNFABRIKKEN

PARADISGADE 7
8000 AARHUS C

VESTERGADE 49
8000 AARHUS C

CAFÉ HACK

LØVE’S BOG- OG
VINCAFÉ

TEATERGADEN 1
8000 AARHUS C

CAFÉ SMAGLØS
KLOSTERTORVET 7
8000 AARHUS C

HEADQUARTERS
VALDEMARSGADE 1
8000 AARHUS C

NØRREGADE 32
8000 AARHUS C

MUSIKHUSET
AARHUS
THOMAS JENSENS ALLE
8000 AARHUS C

STUDENTERHUS
AARHUS
NORDRE RINGGADE 3
8000 AARHUS C

STAKLADEN
NDR. RINGGADE 3
8000 AARHUS C

TEATER KATAPULT
SKOVGAARDSGADE 3-5
8000 AARHUS C

TEATER SVALEGANGEN
ROSENKRANTZGADE 21
8000 AARHUS C

TEATER LITTERATURCENTER
GODSBANEN
SKOVGGARDSGADE 3-5
8000 AARHUS C

AARHUS UNIVERSITET
NY MUNKEGADE 118
8000 AARHUS C

KALENDER
TORSDAG 31 JANUAR
KÆRLIGHEDSKUNST

SPØRG OM
KÆRLIGHED

10.00-22.00

16.00-18.00

ÅBNINGSFEST

LYNHISTORIER

BLOT TIL LYST

20.00-02.00

20.00-22.00

21.00-22.30

KÆMP FOR
KÆRLIGHEDEN

STRINDBERG /
HØRSLEV

LYST OG
FANTASI

FREDAG 1 FEBRUAR
VIDENSBRUNCH
10.00-11.30

KÆRLIGHEDSKUNST

KÆRLIGHED PÅGODSBANEN

DRØMMEFABRIKKER

19.00 - 22.00

10.00-17.00

20.00-22.00

10.30-11.30

16.00-17.15

I SENG MED
OLRIK

KIERKEGAARD
COMEDY SHOW

20.00-22.00

19.00 - 21.30

20.00-21.00

LØRDAG 2 FEBRUAR
KÆRLIGHEDSKUNST

KÆRLIGHEDSKULTUR

KØDETS LYST

ORIENTALSK
SALON

EROTIK, TAK!

KÆRLIGHED.NU

10.00-17.00

19.00 - 22.00

10.00-14.00

15.00-17.30

19.30 - 22.00

19.30 - 21.30

KÆRLIGHEDSKUNST

KÆRLIGHED OG
OPERA

KIERKEGAARD
COMEDY SHOW

KØNSBALLADE

FEST I STAKLADEN

SING A LOVE
SONG

19.30 - 21.30

20.00 - 21.15

SØNDAG I
PARADIS

KÆRLIGHED KUN
TIL LÅNS

16.00-18.00

19.00 - 21.30

SØNDAG 3 FEBRUAR
VIDENSBRUNCH
10.00-11.30

KÆRLIGHEDSPASSAGER
14.00-16.00

10.00-17.00

10.15-16.30

SKRIV ET
KÆRESTEBREV

KIERKEGAARD
COMEDY SHOW

15.00-17.00

16.00-18.00

12.00-15.00

HAPS IN LOVE
19.00-21.00

(ALLE DAGE)

VANDTÆT VIDEN
19.30-21.30

TORSDAG
31 JANUAR
LYNHISTORIER

BLOT TIL LYST IN LOVE

Dit første kys, bruddet der fik dit

Impro- og teatersportsgruppen

teenagehjerte til at briste, hende

’Blot til lyst’ går på scenen i

du ikke kunne slippe af med, ham

kærlighedens tegn. Her får du

din veninde stjal og den date, der

kærlighed serveret med en god

endte i kirken. Fortæl dine egen

omgang impro-comedy tilberedt

kærlighedshistorier, og lyt til an-

af de mest kærlighedsfulde impro-

dres. Vær med en aften på Løve’s

spillere fra ’Blot til lyst’. Der bliver

Bog- og Vincafé, hvor hverdagens

masser af kys, kærtegn og kærlige

magi og humor er i spil. En aften

spark, når gruppen sætter kærlig-

med historier fra det virkelige liv.

heden under kærlig behandling. Vi

Klods-Hans er aftenens værter. De

lover dig, at det bliver kærlighed

igangsætter små historieeksperi-

ved første blik... og hvad kan det

menter og sørger for en hyggelig

ikke udvikle sig til i løbet af afte-

stemning. Du kommer til at for-

nens show? Grib en øl i baren og

tælle mange små Lynhistorier i

få et godt grin, når Teatret Svale-

to minutter af gangen til max tre

gangens lille scene Off The Record

personer.

inviterer kærligheden indenfor.

TORSDAG 20.00-22.OO
LØVE’S BOG- OG VINCAFÉ
GRATIS. BARE MØD OP!

TORSDAG 21.00-22.30
TEATRET SVALEGANGEN
PRIS 40 KR. BILLETSALG I DØREN

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET, LØVE’S
BOG- OG VINCAFÉ OG KLODS-HANS

ARRANGØR: TEATRET SVALEGANGEN OG
BLOT TIL LYST

KÆRLIGHEDSKUNST
Tag kæresten eller veninden under armen. I anledning af
festivalen har ARoS lavet en kærlighedspakke for 2 personer. Pakken giver adgang til ARoS samt en særlig folder,
der guider jer gennem museets værker med temaet sex,
kærlighed og erotik. Du får nye øjne på kendte værker og
bliver introduceret for dem, du måske har overset. Med
kærlighedspakken kan du runde besøget af med et glas
vin og mad fra Art Cafe eller Art Restaurant. Du kan vælge
TORSDAG-FREDAG 10.00-22.00. LØRDAG-SØNDAG 10.00-17.00
AROS AARHUS KUNSTMUSEUM
PRIS 245-590 KR. BILLETSALG AROS.DK

flere forskellige pakker, der varierer i pris og indhold. Den
særlige folder er kun tilgængelig med kærlighedspakken.

ARRANGØR: AROS AARHUS KUNSTMUSEUM

TORSDAG 16.00-18.00
STAKLADEN, AARHUS UNIVERSITET
PRIS 150 KR. STUDERENDE 75 KR. BILLETSALG KFEST.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG STUDENTERHUS AARHUS

SPØRG OM KÆRLIGHED
Hvad er kærligheden? Hvor hurtigt kan man forudsige,
om et forhold holder? Sidder hjertet i hjernen? Hvordan
lærer vi at elske? Vær med, når hjerneforsker Troels W.
Kjær, filosof Anne Marie Pahuus og psykolog Asger Neumann sammen med værtinde Dina Al-Erhayem – kendt fra
programmet ’Dinas dates’ – sætter kærligheden til debat.
Hver forsker præsenterer et kort oplæg om sin kærlighedsforskning, hvorefter Dina Al-Erhayem spørger løs og inviterer publikum med. Glæd dig til en eftermiddag med skarpe
vinkler og sjove facts.

FREDAG
01 FEBRUAR
KÆRLIGHEDSKUNST

KÆMP FOR KÆRLIGHEDEN

VIDENSBRUNCH

Tag din kæreste eller en god ven

Først var vi kærester, så fik vi børn.

Mød forskeren Christian Grau-

under armen. ARoS inviterer på en

Overgangen fra tosomhed til fami-

gaard over en kop kaffe og en læk-

kærlighedspakke for 2 personer.

lieliv kan være meget udfordren-

ker brunch. Christian Graugaard er

Læs mere om kærlighedskunst un-

de. Kun få tidspunkter i livet, sker

Danmarks blot anden sexologipro-

der torsdagens program.

der så mange ændringer på så kort

fessor og tidligere formand for Sex

FREDAG 10.00-17.00
AROS AARHUS KUNSTMUSEUM
PRIS 245-590 KR. BILLETSALG AROS.DK

tid. Men hvad afgør, om et parfor-

& Samfund. Han er forsker, læge,

hold holder? Hvad kan forsknin-

debattør, kritiker, digter og forfat-

ARRANGØR: AROS AARHUS KUNSTMUSEUM

gen fortælle os om god og dårlig

ter. Graugaard har siden 1996 væ-

kommunikation? Psykolog Tea

ret litteraturanmelder, kolumnist

Trillingsgaard fra Aarhus Univer-

og kulturskribent på dagbladet Po-

sitet forsker i, hvad der styrker og

litiken. Han er kendt for sit sprud-

svækker kærlighedsforholdet hos

lende sprog og evne til at gøre det

nybagte småbørnsforældre. Hun

svære lettere og det pinlige langt

har fulgt 250 førstegangsforældre

mere ligetil. Hør ham fortælle om

fra kvinden blev gravid og fire år

sin forskning og det, der driver og

frem. Hør hende fortælle om sin

begejstrer ham. Christian Grau-

forskning og sine iagttagelser, og få

gaard indleder med et kort oplæg,

forskningens gode råd i kæmpen

hvorefter Sten Tiedemann fra Fol-

for kærligheden.

keuniversitetet spørger løs.

FREDAG 10.30-11.30
HOS SOFIE’S FORÆLDRE
PRIS 100 KR. BILLETSALG KFEST.DK

FREDAG 10.00-11.30
CAFÉ HACK
PRIS 120 KR. INKL. BRUCH, THE OG KAFFE
BILLETSALG KFST.DK

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG
HOS SOFIE’S FORÆLDRE

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET

LYST OG FANTASI
Kom til to timer om sex i biografsalens røde mørke. Vært
og sexologiprofessor Christian Graugaard indleder med et
fabelagtigt speak om kroppens fysiologi, hvorefter sexterapeut Pia Struck sætter blus under aftenen med et kærligt
spark til seksualiteten. Hør hende fortælle om orgasmens
kunst, og få tips til at nå det høje ’ÅHH!’. Derefter vises den
prisvindende animerede pornofilm ’Naked Love – Ea’s garden’ (7 minutter). Instruktør Sara Koppel gæster aftenen
med et skarpt blik på vor tids tabuiserede sexkultur. AfteFREDAG 19.00-21.30
ØST FOR PARADIS
PRIS 80 KR. BILLETSALG K.FEST.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG ØST FOR PARADIS

nen slutter med tankevækkende snak om sex, lyst og fantasi mellem vært Christian Graugaard og aftenens gæster.
Der er dømt et par på opleveren, tør vi godt love.

KÆRLIGHED PÅ GODSBANEN
Aarhus Litteraturcenter åbner døren til en festlig aften på
Godsbanen. En aften, hvor kærligheden i og kærligheden
til litteraturen er i højsædet. Bjørn Rasmussen læser først
på aftenen op fra sin anmelderroste debutroman om hemmeligholdt homoseksualitet i Vestjylland, hvorefter lektor
Dag Heede giver et farverigt bud på, hvordan kærligheden
optræder i bogen. Efter en kort pause er der digtoplæsninger ved Glenn Christian, Christel Wiinblad og Pablo
Llambías, der alle i deres forfatterskab har behandlet
FREDAG 19.00-22.00. DEREFTER FEST
VOGN 1 - GODSBANEN
PRIS 30 KR. BILLETSALG I DØREN
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG AARHUS LITTERATURCENTER

kærligheden på forskellige måder fra kølig konstatering til
glubsk passion. Aftenen fortsætter med øl og fest.

STRINDBERG / HØRSLEV

DRØMMEFABRIKKER

Forfatterne August Strindberg og

Hvor kommer vores forestillinger

Lone Hørslev har skrevet selvbio-

om ægte kærlighed fra? Er de

grafisk om kærlighed og ægteskab

gavnlige for os? Er kærlighed ble-

på en måde, der efterlader blå

vet vor tids lykkereligion? Vi har in-

mærker under huden. Vær med,

viteret filosof Anders Fogh Jensen

når deres ord mødes på tværs

til at gå hen over de sidste 850 års

af tid. Lone Hørslev læser op af

kærlighedshistorie. Han påstår fire

sine skilsmissedigte ’Jeg ved ikke

ting: At vores kærlighedsforestil-

om den slags tanker er normale’

linger er ældre end romantikken.

(2009). En samling forrygende, vil-

At de er født af en trekant. At kær-

de, ondsindede og ømme digte om

lighed er et feminint krav og en

sin egen skilsmisse. Derefter hol-

maskulin tilståelse. At vi mangler

der lektor Per Stounbjerg foredrag

et sprog for maskulin kærlighed.

om Strindberg serveret med saf-

Læn dig tilbage til refleksioner

tige smagsprøver fra forfatterens

over kærlighed, og tag stilling i

selvbiografiske ægteskabsroman

diskussionen, når filosoffen gæster

’En dåres forsvarstale’ (1895). En

Løve´s Bog- og Vincafé. Sanger

bog, der kunstnerisk lever af ra-

Mads Wæhrens slutter aftenen

seriets, jalousiens og paranoiaens

af med koncert og sange fra sit

insisterende kraft, men også af

anmelderroste album ’Flodens

forelskelsens vilde ambivalenser.

hemmelighed’. Albummet er base-

Elsker du god performance og

ret på digte af Henrik Nordbrandt,

stærke ord, er det her, du skal star-

der er kendt som én af Danmarks

te weekenden.

største lyrikere.

FREDAG 16.00-17.15
LØVE’S BOG- OG VINCAFÉ
GRATIS. BARE MØD OP!

FREDAG 20.00-22.00
LØVE’S BOG- OG VINCAFÉ
GRATIS. BARE MØD OP!

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG LØVE’S
BOG- OG VINCAFÉ

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG LØVE’S
BOG- OG VINCAFÉ

I SENG MED OLRIK
Hvordan får vi mere og bedre sex? Hvad kan mænd godt
lide? Hvad tænder kvinder på? Jakob Olrik – kendt fra programserien ’I seng med DR2’ og Politikens sexguide i det
københavnske natteliv – løfter i dette sjove og intelligente
stand-up-foredrag sløret for, hvad mænd og kvinder går
og fantaserer om. Hør hans sprudlende bud på, hvordan
vi tilfredsstiller hinanden bedre og får mere saft og kraft
i dobbeltsengen. Lige fra forførelsen og forelskelsen til
FREDAG 20.00-22.00
STUDENTERHUS AARHUS
GRATIS. BARE MØD OP!
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG STUDENTERHUS AARHUS

parforholdet og ægteskabet. Du bliver ikke snydt for et kig
ind i fremtidens sexliv. Det er seksualundervisning, som du
aldrig har prøvet det før!

KIERKEGAARD COMEDY SHOW
“Med kvinden kom spasen ind i verden”, skrev Søren Kierkegaard, og nu giver Kierkegaard-fortolker Claus Damgaard
sit stærkt personlige bud på, hvad det egentlig er, der er
så forbandet sjovt! ... og hvordan Kierkegaards ældgamle
forfatterskab kan skabe liv og glade (hver)dage nu i 2013 –
særligt i kærlighed, sex og parforhold.
Kierkegaard Comedy Show spiller fredag til søndag i festivalen. Efter forestillingerne lørdag 2/2 og søndag 3/2
FREDAG 20.00-21.00. LØRDAG-SØNDAG 16.00-17.00
TEATER KATAPULT
PRIS 125 KR. BILLETSALG KATAPULT.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG TEATER KATAPULT

er der oplæg ved henholdsvis psykologiprofessor Henrik
Høegh-Olesen og Kierkegaardsforsker Pia Søltoft. Læs
mere under program for de forskellige dage.

LØRDAG
02 FEBRUAR
KØNSBALLADE

KØDETS LYST

SING A LOVESONG

Bliv oplyst i mørket, når vi sætter

Nyd kaffe ad libitum til bidder

Det Jyske Musikkonservatoriums

spot på transkønnethed. Lektor

fra lystens historie. Ph.d. Merete

sangskriverlinje fremfører i anled

Dag Heede indleder med et skarpt

Bøge Pedersen indleder med sin

ning af festivalen 10 sange med

oplæg om transteori. En teori, der

viden om prostitutionens historie

temaet ’kærlighed’. Oplev fem

sætter radikale spørgsmålstegn

i Danmark, hvorefter journalist

meget forskellige sangskrivere,

ved kønnenes stabilitet, hetero

Lea Korsgaard fortæller den fan

der bevæger sig fra elektronisk

seksualitetens naturlighed og

tastiske historie om 1930’ernes

melankoli og tung post-rock til

identitetens uforanderlighed. Der

seksuelle revolution. Hør om en

opløftende soul, sci-fi pop og le

efter vises dokumentarfilmen ’No

lille sekterisk gruppe i 1930’ernes

gende børnemusik. Som den røde

body Passes perfectly’ (45 min.).

København, der kæmpede for alles

tråd i programmet akkompagnerer

I smukke filmiske tableauer invite

ret til det, de kaldte ’den fuldkom

en strygekvartet aftenens optræ

rer instruktør Saskia Bisp publikum

ne orgasme’. En seksuel revolu

dende.

til steder, hvor kønnet er noget,

tion, som frigørelsen i 1960’erne

der kan udfordres og ændres.

og 1970´erne stod på ryggen af.

LØRDAG 20.00-21.15
LILLE SAL, MUSIKHUSET AARHUS
GRATIS. BARE MØD OP!

Vært Christian Graugaard inviterer

Historiker Thomas Oldrup sætter

efter filmen Dag Heede og trans

til sidst spot på danskernes sexliv

aktivitst Pippin Hoeg Lorenzen til

under Danmarks besættelse. Kom

KÆRLIGHEDSKUNST

en kvalificeret snak om kærlighed,

til tre vinkler på kødets lyst, der

Tag kæresten eller en god ven un

transseksualitet og transkønnet

fortæller en anden side af Dan

der armen til kunst på ARoS. Læs

hed i en heteroseksuel verden.

marks historie.

mere under torsdagens program.

LØRDAG 19.00-21.30
BIOGRAFEN ØST FOR PARADIS
PRIS 80 KR. BILLETSALG KFEST.DK

LØRDAG 15.00-17.30
KVINDEMUSEET
PRIS 150 KR. STUDERENDE 75 KR. BILLETSALG KFEST.DK

LØRDAG 10.00-17.00
AROS AARHUS KUNSTMUSEUM
245-590 KR. BILLETSALG AROS.DK

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG ØST
FOR PARADIS

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG
KVINDEMUSEET

ARRANGØR: DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

ARRANGØR: AROS AARHUS KUNSTMUSEUM

LØRDAG 10.00-14.00
KVINDEMUSEET
PRIS 200 KR. STUDERENDE 100 KR. BILLETSALG KFEST.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG KVINDEMUSEET

KÆRLIGHEDSKULTUR
Kærlighed er til syvende og sidst gjort af kulturens, historiens og drømmenes stof. Vi er formet af samfundets
idealer om, hvad der skaber et perfekt parforhold og en
sand forelskelse. Vi vender blikket fra Danmark og spørger:
Hvordan ser kærligheden ud rundt omkring i verden? Vi
har inviteret fire forskere til at fortælle om arabisk, japansk, afrikansk, og vietnamesisk kærlighed.
Sæt dig til rette, og få kaffe ad libitum til tankevækkende
viden om alverdens kærlighedskulturer. Hør om alt fra
jagten på Mr. Right og Love Hotels i Japan til sydafrikansk
kærlighed i en tid med aids.

EROTIK, TAK!
En bølge af erotiske romaner skyller ind over landet. Hvad
gør dem så dragende? Vær med, når værtinde Stéphanie
Surrugue byder velkommen til litterær erotisk salon.
Oplev forfatter Leonora Christina Skov læse op af sin roman ’Førsteelskeren’, og hør forfatter Kristina Stoltz give
sit bud på erotikken med oplæsninger fra sine erotiske
noveller ’Et kød’. Skuespiller Theresa Sølvsteen, Aarhus
Teater, forfører som Fanny Hill live med saftige passager
LØRDAG 19.30-22.00
PRIS 250 KR. STUDERENDEN 125 KR. BILLETSALG KFEST.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG KVINDEMUSEET

fra erotikkens klassiker. Stéphanie Surrugue kæder aftenen
sammen og inviterer aftenens forfattere til tankevækkende
snak om litteratur, sanselighed og erotik.

FEST I STAKLADEN
Den danske electronica-gruppe
’Panamah’ er på programmet, når
Studenterhuset slår dørene op til
årets første fest. Gruppen består
af DJ og producer Anders Christensen, guitaristen Peter Lützen
og sangerinden Amalie Stender.
Panamah laver elektronisk musik
og minimalistisk popmusik på
dansk inspireret af bands som
Junior Boys, Booka Shade, Bat For
Lashes og mere klassisk orienterede popnavne som Everything
but the Girl, Kate Bush og Simon
& Garfunkel. Bandets debutsingle

KIERKEGAARD COMEDY
SHOW
Læs om forestillingen under fredagens program. Efter showet
giver psykologiprofessor Henrik
Høgh-Olesen et speedforedrag om
mænd og kvinders forskellige parringsstrategier. I dialog med publikum undersøger skuespiller Claus
Damgaard og Henrik Høgh-Olesen
foreneligheder og uforeneligheder mellem forskellige tilgange til
mand-kvinde-relationen.
LØRDAG 16.00-17.00.
FOREDRAG 18.00-19.00
TEATER KATAPULT
PRIS 125 KR. BILLETSALG KATAPULT.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG
TEATER KATAPULT

DEN NØDVENDIGE SAMTALE
Samtalen er et vigtigt element
i alle menneskelige forhold. I et
parforhold er samtalen grundstenen i det fælles liv, og taler
vi ikke sammen, opstå der nemt
misforståelser, fejlfortolkninger
og uoverensstemmelser. Kun gennem samtalen finder vi ud af, at
vi oplever og reagerer forskelligt.
Men hvordan tager man hensyn til
begge parters ønsker i et parforhold? Hvordan kombinerer man fx
behovet for konkrete udmeldinger
på den ene side og behovet for at
tale i dybden og reflektere på den

blev ’ugens undgåelige’ på P3 i

anden side? Vi har inviteret

april 2010. Aftenens support er

cand.scient.adm. Poula Helth og

TBA. På Studenterhusets Face-

cand.oecon. Hans Jørn Filges til et

bookside kan du vinde billetter

foredrag om den nødvendige sam-

til koncerten ved at dele dit livs

tale i parforholdet. Få inspiration

bedste kærlighedsoplevelse, eller

til hvordan man kan arbejde for

kigge forbi og læse om andres.

kærligheden gennem dialog.

LØRDAG 21.00-02.00
STAKLADEN, AARHUS UNIVERSITET
PRIS 100 KR. BILLETSALG
STUDENTERHUSAARHUS.DK.
PRIS I DØREN120 KR.

LØRDAG 10.15-16.30
AARHUS UNIVERSITET, NY MUNKEGADE
PRIS 320 KR. STUDERENDE 200 KR.
BILLETSALG KFEST.DK

AARANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG
STUDENTERHUS AARHUS

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET

ORIENTALSK SALON
Velkommen til en intelligent og sanselig aften i orienten.
Lektor Saliha Marie Fettah indleder med speedforedrag
om sex og kærlighed i islam, hvorefter journalist Malene
Fenger Grøndahl fortæller om den persiske sufidigter
Rumi, som levede 1207-1273. Rumi er i dag én af de mest
læste digtere i USA, hvor Madonna hylder ham musikalsk,
og på facebook har digteren fans fra hele verden. Hans
poesi læses som ren kærlighedsdigtning og som dør til en
LØRDAG 19.00-22.00
LØVE’S BOG- OG VINCAFÉ
GRATIS. BARE MØD OP!
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG LØVE’S BOG- OG VINCAFÉ

spirituel verden. Forfatter Allan Lillelund læser i løbet af
aftenen op af Rumis digte. Aftenens rundes smukt af, når
Cahit Ece (nay fløjte) og Cengiz Cevik (saz) leverer sufiinspireret koncert, der går lige under huden.

Kærlighedens muligheder og udfordringer 2013. Vi har inviteret filosof Anders Fogh Jensen, præst Poul Joachim Stender,
forfatter Ursula Andkjær Olsen og forsker i internetdating Troels Schultz Larsen til at reflektere over temaer som den
eneste ene, følelseskultur, utroskab, netdating, iscenesættelse, digital kærlighed og moderne kønsroller. Anders Fogh
Jensen er aftenens vært og sørger for at få snakken ud i alle kroge. Du kan i løbet af aftenen sms’e spørgsmål, som bringes videre til aftenens gæster efter pausen. En lap i vejret er også altid velkommen. Forfatter Stine Piilgaard sætter sjov,
energisk og inderlig streg under kærlighedstemaet med oplæsninger fra sin debutroman ’Min mor siger’
LØRDAG 19.30-21.30. LYNFABRIKKEN. GRATIS. BARE MØD OP!
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG LYNFABRIKKEN

SØNDAG
03 FEBRUAR
SØNDAG I PARADIS

KÆRLIGHED OG OPERA

Lad dig forføre med roser, kær-

De synger om kærlighed i Carmen,

lighedsbrunch, kærlighedseliksir

Tristan og Isolde, Romeo og Julie

og følelser på det store lærred,

og La Bohème. Og kærligheden og

når Øst for Paradis inviterer på en

de store følelser er helt centrale

særudgave af ’Søndag i Paradis’.

i operaens verden. Fortællinger-

Filmen er ’Ikke her for at blive

ne og musikken har hundrede år

elsket’. En minimalistisk og humo-

bag sig, men de klassiske operaer

ristisk film om en livstræt mand i

bevæger os stadig den dag i dag.

halvtresserne, der en dag giver sit

Hovedpersonernes kærlighed er

triste liv en vitaminindsprøjtning

udødeliggjort, og deres succes på

ved at begynde til tango. Filmen

scener verden over, viser os, at der

indledes ved lektor Ole Thaisen fra

er noget større end os selv på spil.

Aarhus Universitet, som giver ti

Vær med, når mag.art. i musikvi-

bud på historiens mest fantastiske

denskab Leif Balthzersen i lyd og

kærlighedsfilm. Du er velkommen

billeder fortæller om forskellige

til at medbringe din egen dyne og

kærestepar i operaens godt 400

smide skoene. Så tag vennerne

års historie.

med, synk ned i de nye sofasæder,

SØNDAG 10.15-16.30
AARHUS UNIVERSITET, NY MUNKEGADE
PRIS 320 KR. STUDERENDE 200 KR.
BILLETSALG KFEST.DK

og nyd en søndag i paradis.
SØNDAG 12.00-15.00
ØST FOR PARADIS
PRIS 140 KR. INKL. BRUNCH, TE OG KAFFE
BILLETSALG PARADIS.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG ØST
FOR PARADIS

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET

VANTÆT VIDEN I BADEANSTALTEN
Gå ikke glip af en uforglemmelig aften i Badeanstalten
Spanien som afslutning på fire kærlighedsfyldte dage. I
’Grosserbadet’ kan du i stilren 30’er arkitektur få sved på
panden med saunagus, slappe af til poesilæsning og opleve performance i boblebadet. I svømmehallens bassiner
flyder vandtætte digte og viden om kærlighed, mens musik
og levende lys skaber stemning. ’We Make Space arkitekter’ og mediedesigner Signe Klejs er inviteret til at udsmykSØNDAG 19.30-21.30. DØRENE ÅBNES 19.45
BADEANSTALTEN SPANIEN
PRIS 80 KR. BILLETSALG KFEST.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG BADEANSTALTEN
SPANIEN

19.00 - 21.30. BADEANSTALTEN SPANIEN
PRIS 100 KR. BILLETTER KØBES PÅ K.FEST.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG ØST FOR PARADIS

ke svømmehallen med kunstfærdige sejl og videoprojektioner. Husk badekåben, så du kan holde varmen til kolde
bobler på balkonen. Hold øje med program på kfest.dk.

HAPS IN LOVE
Otte aarhusianske poetry slammers og tre forskere fra Aarhus Universitet er på scenen til en underholdende aften
med poetry og viden på speed. Forskerne står for vitaminer til intellektet med korte speedforedrag om kærlighed
i litteraturen, mens slammerne performer selvskrevne
tekster om kærlighed. Der er ingen konkurrence, men ord
med 100 kilometer i timer. Aftenen byder på tre runder
poetryslam og speedforedrag ved Per Stounbjerg, Stefan
Iversen og Jakob Schweppenhäuser.
SØNDAG 19.00-21.00
HEADQUARTERS
PRIS 40 KR. BILLETSALG I DØREN
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG HAPS –
HELE AARHUS’ POETRY SLAM

KÆRLIGHED KUN TIL LÅNS

VIDENSBRUNCH

Aarhus Kommunes Biblioteker er

Lægeromaner, eventyr og de store

fulde af kærlighed. Forførende

kærlighedstragedier. Kærlighed må

kærlighed, forræderisk, famlende,

være det største emne i litteratu-

forfærdende og fuldendt kærlig-

ren, men hvad er det, vi fascineres

hed. I uge fem udstiller alle Aar-

af? Hvordan udfoldes kærligheden

hus Kommunes Biblioteker deres

i litteraturen, og hvorfor er den så

bedste kærlighedslitteratur til dig.

fængende? Hør Dan Ringgaard,

Men husk: Den er kun til låns. Ved

forsker i nordisk litteratur ved

udstillingerne er der en postkasse,

Aarhus Universitet, fortælle om

papir og kuverter. Send bøgernes

kærlighed i litteraturen og om

fiktive personer en kærligheds-

sin egen kærlighed til litteratur.

erklæring, et hadebrev eller en

Dan Ringgaard har udgivet blandt

invitation til en uskyldig flirt… og

andet ’Digt og rytme’ (2002),

få svar tilbage! Dit næste kærlig-

’Nordbrandt’ (2005) og ’Stedssans’

hedseventyr starter på biblioteket

(2010). I 2010 modtog han Georg

– kig forbi, det bliver helt sikkert

Brandes-prisen for ’Stedssans’.

hedt.

Dan Ringgaard indleder formidda-

MANDAG 21/1-SØNDAG 3/2
I BIBLIOTEKERNES ÅBNINGSTID
ALLE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER
GRATIS. BARE MØD OP!

gen med et kort oplæg, hvorefter

ARRANGØR: AARHUS KOMMUNES
BIBLIOTEKER

rektor Sten Tiedemann fra Folkeuniversitetet spørger løs og invi-

KIERKEGAARD COMEDY
SHOW
Læs om forestillingen under fredagens program. Efter showet giver
Kierkegaardsforsker Pia Søltoft et
speedforedrag om Kierkegaards
kærlighedsfilosofi. Hør hvordan kærlighed hos Kierkegaard
udspringer af én guddommelig
nedlagt kærlighed, der kan antage
uendelige former. Lige fra den
drømmende attrå og forelskelse
til en absolutte drift. Efter oplægget kan publikum stille spørgsmål
om forestillingen og oplægget til
skuespiller Claus Damgaard og Pia
Søltoft.
SØNDAG16.00-17.00.
FOREDRAG 18.00-19.00
TEATER KATAPULT
PRIS 125 KR. BILLETSALG KATAPULT.DK
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG
TEATER KATAPULT

terer publikum med. Bliv klogere

KÆRLIGHEDSKUNST

over en lækker brunch serveret

Tag kæresten eller en god ven un-

med kaffe og te ad libitum.

der armen til kunst på ARoS. Læs

SØNDAG 10.00-11.30
CAFÉ HACK
PRIS 120 KR. INKL. BRUNCH, TE OG KAFFE
BILLETSALG KFEST.DK

mere under torsdagens program.

ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG
CAFÉ HACK

SØNDAG 10.00-17.00
AROS AARHUS KUNSTMUSEUM
PRIS 245-590 KR. BILLETSALG AROS.DK
ARRANGØR: AROS AARHUS KUNSTMUSEUM

KÆRLIGHEDSPASSAGER
Har du også tænkt på, om kærligheden bedst udtrykkes
gennem litteraturens uransagelige veje? Kom forbi til
refleksioner om kærlighedsbegrebet med to af de mest
prominente forfattere på den danske litterære scene i
øjeblikket. Mød Mette Moestrup, der senest er udkommet
med digtsamlingen ’Dø, Løgn, Dø’ og Christel Wiinblad,
der senest har skrevet romanen ’Prolog’. I samtale med
lektor Dan Ringgaard lader de to digtere Amors pile skyde
SØNDAG 14.00-16.00
LØVE’S BOG- OG VINCAFÉ
GRATIS. BARE MØD OP!
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET OG LØVE’S BOG- OG VINCAFÉ

højt denne eftermiddag på Løve’s Bog- og VinCafé. Læn dig
tilbage til oplæsning og en snak, der får hjertet til at banke
lidt hurtigere.

SKRIV ET KÆRESTEBREV
Forfør din kæreste på ny, eller skriv dig ind i hjertet på din
næste date. Post Danmark har sponsoreret frimærker,
og Post A Letter disker op med lækkert papir, glimmer og
kuverter. Lektor i retorik Lotte Thrane varmer stemningen
op med ord om historiske kærlighedsbreve og forførende
retoriske kneb. Post A Letter er en verdensomspændende
organisation, som opmuntrer folk til at skrive almindelige
håndskrevne breve. E-mails og sms’er tikker ind dagligt,
men hvor glad og spændt bliver man ikke, hvis der ligger
et håndskrevet brev i postkassen?
SØNDAG 15.00-17.00
CAFÉ SMAGSLØS
GRATIS. BARE MØD OP!
ARRANGØR: FOLKEUNIVERSITETET, POST A LETTER OG CAFÉ SMAGSLØS

MØD FORSKEREN
Er du nysgerrig, skal du opkvalificere dig professionelt, holder du af intelligente oplevelser, eller
Er du nysgerrig, skal du opkvalificere dig professionelt,
holder du af intelligente oplevelser eller trænger du til
perspektiv på hverdagsdebatten? Folkeuniversitetet
præsenterer viden, der gør dig klogere på verden.

trænger du til perspektiv på hverdagsdebatten?
Folkeuniversitetet præsenterer viden, der gør dig
klogere på verden.
Vi samarbejder med landets bedste forskere om
at gøre forskning tilgængelig, vedkommende og

Vi samarbejder med landets bedste forskere om at gøre

interessant for alle, der lytter med. Du kan følge

forskning tilgængelig, vedkommende og interessant for

forelæsningsrækker og weekendhold inden for em-

alle, der lytter med. Du kan følge forelæsningsrækker og

nerne samfund, organisation og ledelse, psykologi,

weekendhold inden for emnerne samfund, organisation

naturvidenskab, filosofi, historie, design, litteratur

og ledelse, psykologi, naturvidenskab, filosofi, historie,

og musik.

design, litteratur og musik.

Folkeuniversitetet er stedet, hvor du møder de
forskere, der elsker at dele deres viden. De er eks-

Folkeuniversitetet er stedet, hvor du møder, de forske-

perter. De brænder for deres forskning og brænder

re, der elsker at dele deres viden. De er eksperter. De

igennem, når de fortæller. Mød dem til forelæs-

brænder for deres forskning, og brænder igennem, når

ningsrækker på universitetet og til arrangementer

de fortæller. Mød dem til forelæsningsrækker på univer-

på byens scener.

sitetet og til arrangementer på byens scener.

Folkeuniversitetets forårsprogram 2013 er på ga-

Folkeuniversitetets forårsprogram 2013 er på gaden. Se
programmet på fuau.dk, og følg os på facebook.com/

den. Se programmet på fuau.dk, og følg os på
facebook.com/fuaarhus.

fuaarhus

Søren Bitsch
Stadsarkivar i Aarhus

Folkeuniversitetet

Samarbejdspartnerer:
ARoS, Badeanstalten Spanien, Biografen Øst for Paradis, Blot til lyst, Café Hack, Café Smagløs, Det Andet Teater, Det Jyske Musikkonservatorium, Elsk
dig selv, HAPS - Hele Aarhus Poetry Slam, Hos Sofie’s Forældre, Klods-Hans for viderekomne, Kristian F. Møllers Boghandel, Skyderiet, Teater Katapult,
Teatret Svalegangen, Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Kommunes Biblioteker, Aarhus Universitet

’DEN, DER ELSKER MINDST, HAR MAGTEN. TIL
GENGÆLD HAR MAN IKKE KÆRLIGHEDEN I SIG.
JEG VED IKKE, HVEM DER ER DEN STØRSTE
TABER. DET ER LIGE SÅ AFMÆGTIGT IKKE AT
VÆRE I STAND TIL AT ELSKE SOM AT VÆRE
DEN, HVIS KÆRLIGHED IKKE ER GENGÆLDT’
CITAT: PABLO LLAMBIAS, MONTE LEMA

