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FORORD

I fællesskab
bliver vi klogere
I en tid, hvor vi har været afskåret fra fællesskabet - både privat, på arbejdet, på uddannelsen og i
kulturelle sammenhænge – bliver vi mindet om, hvor afgørende betydning fællesskabet har for vores
liv og trivsel. Vi savner at tale sammen, at opleve sammen.
Heldigvis har vi fundet nye veje - også på Folkeuniversitetet. Vi har lært at være sammen med afstand
og hver for sig. Vi kan blive klogere på distancen – ved at følge livestreamede forelæsninger hjemmefra eller sidde med god afstand i auditorierne. Begge steder mærker vi nærværet og fællesskabet. Der
formidles viden, inspireres, reflekteres, stilles spørgsmål og udveksles holdninger.
Vi møder den levende formidling og den levende debat. Og vi bliver klogere på os selv og verden
omkring os. Vi mødes i øjenhøjde på tværs af livssituation, faglig baggrund og alder. I godt selskab
med andre nysgerrige mennesker, som deler vores interesser. Forelæsningerne skaber rum for tænkepauser og giver stof til eftertanke. Folkeuniversitetet tilbyder et frirum for den frie tanke. Et stærkt og
aktivt fællesskab, som giver nye perspektiver på det at være menneske. Indsigter som skaber værdi
og livsglæde.
Kig i programmet. Lad dig inspirere. Hvad kunne du tænke dig at blive klogere på?
Vi ses på Folkeuniversitetet.
Sten Tiedemann
Rektor for Folkeuniversitetet i Aarhus

Folkeuniversitetet er viden for alle

Forelæsninger i trygge rammer

Viden er nøglen til at forstå verden omkring os. På Folkeuniversitetet deler forskere og faglige eksperter deres viden
med alle, der har lyst til nye indsigter. Der er ingen adgangskrav, og du kan komme en enkelt aften eller følge en række
af forelæsninger. Der starter nye hold hele tiden. Du kan også
få viden hjem i stuen med livestreamede forelæsninger, eller
lige ind i ørerne fra Radio4 eller som podcasts, hvor vi hver
dag inviterer forskere ind i vidensprogrammerne 'Kraniebrud'
og 'Vildspor'.

I forhold til COVID-19 følger vi løbende myndighedernes
retningslinjer for offentlige foredrag, herunder anbefalingerne omkring afstand, hygiejne og rengøring. Læs mere
på fuau.dk. Vær opmærksom på, at hold bliver hurtigere udsolgt, da vi kører med stærkt nedsat kapacitet i alle lokaler.

Få nyhederne først
Tilmeld dig Folkeuniversitetets nyhedsbrev på fuau.dk og
følg os på facebook.com/fuaarhus, og få information om
bl.a. særarrangementer og særlige tilbud.

INDHOLD

Indhold
s. 4

Samfund og verden
Arbejdsliv, ledelse og kommunikation

s. 14

Psykologi og sundhed

s. 22

Natur og univers

s. 32

Religion og filosofi

s. 38

Arkæologi og historie

s. 48

Kunst, arkitektur og design

s. 58

Litteratur, film og musik

s. 68

Tilmeld dig på fuau.dk

Undervisningssted

•
•
•

Folkeuniversitetets undervisning foregår på Aarhus Universitet i Aarhus – med mindre andet er angivet. Du kan altid
finde adresse og lokale på det enkelte hold på fuau.dk. Se
kort over undervisningsstedet bagest i programmet.

Gå ind på hjemmesiden fuau.dk
Søg på titel eller holdnummer
Klik på holdet, og betal med kort eller MobilePay

Har du spørgsmål?
Kontakt os på info@fuau.dk eller 8843 8000.
Se åbningstider på fuau.dk.

Folkeuniversitetet i Aarhus
Ny Munkegade 118, bygning 1530
8000 Aarhus C
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Samfund
og verden

Kan verdens ledere
redde klimaet?

Alt hvad du bør vide
om dansk politik

Rusland under Putin

Holdnummer: 2111-029

Holdnummer: 2111-088

Tid: 25/1, 7 mandage, kl. 17.30-19.15

Tid: 25/1, 5 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 25/1, 7 mandage, kl. 17.30-19.15

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Klimaet er på alles læber. Vi har klimavalg, klimalov og klimastrejker.
Alle kender til den 15-årige svenske
pige, Greta, der begyndte at pjække
fra skole for at strejke for klimaet i
2018. Hendes protest satte en bevægelse i gang på verdensplan med
skolestrejker – og siden har hun givet
verdens ledere tørt på. De menneskeskabte klimaforandringer er vitterlig en af de største udfordringer på
kloden – vi taler nu om klimakrisen
i bestemt form. Vi har derfor inviteret en række eksperter til at fortælle
om, hvordan nøglelande og -regioner
rammes af klimakrisen og søger at
håndtere den. Vil klimakrisen genoplive det internationale samarbejde?

På Christiansborg går bølgerne ofte højt, når
der skal prioriteres mellem forskellige områder.
Vi er vidne til brugen af modstridende tal, store
løfter og TV-debatter, hvor der skrues op for
dramatikken. Det kan til tider være svært at
gennemskue, hvad prioriteringerne vil betyde
for os som borgere. Kan vi se frem til skattelettelser, flere varme hænder i sundhedsvæsenet
eller en mere ambitiøs klimapolitik? Forelæsningsrækken er baseret på udgivelsen ’Oxford
Handbook of Danish Politics’ (Oxford University Press 2020).

25/01: USA. Morten Ougaard,
professor i statskundskab,
Copenhagen Business
School
01/02: Rusland. Mette Skak, lektor
i statskundskab, Aarhus
Universitet
08/02: Kina. Jørgen Delman, professor i kinastudier, Københavns Universitet
15/02: EU. Jens Ladefoged Mortensen, lektor i statskundskab,
Københavns Universitet
22/02: Det globale syd. Jesper
Theilgaard, stifter af klimaformidling.dk og selvstændig

25/01: Nogle træk ved udviklingen af dansk
politik efter 1973. Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab,
Aarhus Universitet
01/02: Udenrigspolitik. Anders Wivel,
professor MSO i statskundskab,
Københavns Universitet
08/02: Økonomi. Torben M. Andersen,
professor i nationaløkonomi, Aarhus
Universitet
15/02: Arbejdsmarked. Laust Høgedahl, lektor i politik og administration, Aalborg
Universitet
22/02: Indvandring og integration. Kristina
Bakkær Simonsen, ph.d. og adjunkt
ved Institut for Statskundskab, Aarhus
Universitet
01/03: Klima. Jens Villiam Hoff, professor i
statskundskab, Københavns Universitet
08/03: Sundhed. Lars Thorup Larsen, lektor i
statskundskab, Aarhus Universitet

Holdnummer: 2111-236

Med sit forfatningskup i januar 2020 lagde
Putin op til fortsat at have afgørende indflydelse på Ruslands udvikling, når han ophører med
at være landets præsident i 2024. Men hvordan
står det egentlig til med Putins Rusland ude og
hjemme? For det første er der en stor gruppe
russere bosat uden for Ruslands grænser, som
gerne tages til indtægt af Kreml. Rusland er på
nye måder en nøgleaktør i Ukraine og Syrien.
Og man har heller ikke holdt sig tilbage med at
påvirke valg i vestlige liberale demokratier gennem digitale troldefabrikker. Så hvordan er det
nu med den russiske selvforståelse, som den
har udviklet sig op gennem historien?
25/01: Russisk selvforståelse: Fra Peter den
Store til Putin. Torben Heuer, lektor i
russisk sprog, kultur og samfundsforhold
01/02: Putin og russiske folkefæller i
det nære udland. Jonas Gejl Kaas,
postdoc i statskundskab, Aarhus
Universitet
08/02: Ruslands forsvar og den nye kolde
krig med Vesten. Niels Bo Poulsen,
militærhistoriker, Forsvarsakademiet
15/02: Konflikten i Ukraine. Claus Mathiesen,
lektor i russisk, Forsvarsakademiet
22/02: Ruslands rolle i Syrien. Carsten
Jensen, ph.d. i statskundskab
01/03: Putins greb om magten: Udfordringerne indadtil. Jakob Tolstrup, lektor
i statskundskab, Aarhus Universitet
08/03: Medier og censur i Rusland. Birgitte
Beck Pristed, lektor i russisk kultur,
Aarhus Universitet

SAMFUND OG VERDEN
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Japan i bevægelse

Indblik i Mellemøsten

Forstå din verden

Holdnummer: 2111-238

Holdnummer: 2111-235

Holdnummer: 2111-239

Tid: 25/1, 5 mandage, kl. 19.30-21.15

Tid: 26/1, 8 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 27/1, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det er en kompleks region,
hvor forskellige kulturer, politiske
dagsordener og økonomiske betingelser både mødes og støder sammen. Langvarige kriser i Syrien og
Yemen, et presset Iran, enorme flygtningestrømme, kup og demonstrationer har alt sammen præget mediebilledet om regionen i de seneste år.
Men hvor er Mellemøsten på vej hen?
Det forsøger forelæsningsrækken at
give nogle bud på ved både at se på
regionen som helhed og de enkelte
landes særlige betingelser. Forelæsningsrækken kaster lys over Mellemøsten og inviterer dig til at blive klogere på forskelle og ligheder mellem
landene i regionen.

Verden er i konstant bevægelse: Konflikter bliver til krige, traktater underskrives, og politiske
håndtryk udveksles hen over bonede gulve.
Men hvad er historien bag det, der sker? Hvad
adskiller de forskellige regioner, og hvilken viden bringer os tættere en forståelse af Europa,
Mellemøsten, USA, Afrika, Latinamerika og
Asien? Få stillet skarpt på de konflikter, bevægelser og politiske problemstillinger, forskerne
mener, er vigtigst for at forstå verden i dag.

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på fuau.dk

Japan dukker ofte op i nyhedsstrømmen. Det
store jordskælv i 2011 og den efterfølgende
ulykke på atomkraftværket Fukushima blev en
national katastrofe. Det er begivenheder, som
præger Japan i sådan en grad, at de er blevet
sammenlignet med tiden efter Anden Verdenskrig. Hør om Japan i dag, og om hvordan
samfundet, kulturen, religionen, kunsten, litteraturen og arkitekturen forandrer sig i Japan.
Forelæsningsrækken er således en generel
indføring i landet, som det tager sig ud lige nu.
Spændinger, dynamikker og nybrud forbinder
japanerne med fortid, nutid og fremtid. Forløbet tager afsæt i bogen ’Japan i bevægelse’
(Forlaget Univers).
25/01: Historien. Annette Skovsted Hansen,
lektor i japanstudier og historie, Aarhus Universitet
01/02: Litteratur. Mette Holm, oversætter og
cand.mag. i japansk
08/02: Kunst. Gunhild Borggreen, lektor i
kunsthistorie og visuel kultur, Københavns Universitet
15/02: Samfund og familie. (På letforståeligt engelsk) Bojana YamamotoPavlasevic, ph.d.-studerende i sociologi, Kobe University, Japan
22/02: Religion. Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Kombinér
forelæsninger på
Folkeuniversitetet
med et lækkert måltid i
Matematisk Kantine

26/01: Irak. Helle Lykke Nielsen,
lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
02/02: Yemen. Maria-Louise Clausen, postdoc, Dansk Institut
for Internationale Studier
09/02: Golfstaterne. Martin Hvidt,
lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
16/02: Iran. Misha Zand, cand.mag.,
Iran-analytiker
23/02: Israel og Palæstina. Peter
Lodberg, professor MSO i
teologi, Aarhus Universitet
02/03: Syrien. Peter Seeberg, lektor
i mellemøststudier, Syddansk
Universitet
09/03: Libanon. Peter Seeberg,
lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
16/03: Tyrkiet. Dietrich Jung, professor i historie, Syddansk
Universitet

27/01: USA. Anne Mørk, ph.d. i amerikanske
studier
03/02: Europa og EU. Jens Ladefoged
Mortensen, lektor i statskundskab,
Københavns Universitet
10/02: Mellemøsten og Nordafrika. Peter
Seeberg, lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
17/02: Afrika. Holger Bernt Hansen, professor emeritus i afrikastudier, Københavns Universitet
24/02: Asien. Clemens Stubbe Østergaard,
lektor emeritus i statskundskab, Aarhus Universitet
03/03: Latinamerika. Jan Gustafsson, lektor i
latinamerikanske studier, Københavns
Universitet
10/03: Østeuropa og Rusland. Søren Riishøj,
lektor emeritus i statskundskab, Syddansk Universitet
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SAMFUND OG VERDEN

Store sociologer
Demokratiet er i krise rundt
om i verden, men ikke denne
aften på Folkeuniversitetet.
Se forelæsninger om demokratiets krise side 8.

Holdnummer: 2111-237
Tid: 28/1, 7 torsdage, kl. 19.15-21.00
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Et nytegnet Europa?

Populisme – folket mod eliten

Holdnummer: 2111-093

Holdnummer: 2111-241

Tid: 27/1, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 28/1, 7 torsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Hvordan ser Europa-kortet ud? Hvor er det
på vej hen? Og hvad betyder det for EU-samarbejdet og de berørte lande? Den tidligere
catalanske præsident Carles Puigdemont har
forladt Spanien, da han står til retsforfølgelse
for at have afholdt en forfatningsstridig folkeafstemning om catalansk uafhængighed.
Briterne forlod EU den 31. januar 2020. Som
konsekvens er Storbritannien måske historie.
Putin har annekteret Krim, og russisksstøttede styrker kæmper for løsrivelse i det østlige
Ukraine. Og på Balkan er mange spørgsmål
endnu ubesvarede efter 1990’ernes krige. Få
en rundtur i et Europa i forandring.

Populismen kræver magten tilbage til folket og
hævder at repræsentere ’det sande folk’. Protesten er rettet mod den herskende elite, men
også mod ’de fremmede’, der måske nok bor i
vores land, men som ikke hører til vores folk.
Det afgørende er at fastholde og forsvare vores nationale identitet. Politik bliver et spørgsmål om følelser. Populismen er i sit væsen demokratisk, men bliver ofte udemokratisk, fordi
at den ikke levner plads til samtale. Derfor mødes den af eliten med foragt. Den faldgrube vil
vi forsøge at undgå og søge en mere nuanceret
forståelse – måske ligefrem åbne en samtale.

27/01: EU. Thorsten Borring Olesen, professor i historie, Aarhus Universitet
03/02: Storbritannien. Sara Dybris McQuaid,
lektor i britisk og irsk historie og
samfund, Aarhus Universitet
10/02: Balkan. Christian Axboe Nielsen,
lektor i historie og human security,
Aarhus Universitet
17/02: Ukraine. Søren Riishøj, lektor emeritus
i statskundskab, Syddansk Universitet
24/02: Catalonien. Carsten Jacob Humlebæk,
lektor i spanske samfundsforhold,
Copenhagen Business School

28/01: Elite og folk. Magt og magtesløshed.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
04/02: Forvrænger populismen demokratiet? Palle Svensson, professor i
statskundskab, Aarhus Universitet
11/02: Populisme – farligt eller en naturlig
reaktion? Søren Riishøj, lektor
emeritus i statskundskab, Syddansk
Universitet
18/02: Illiberale demokratier – populister i
regering. Mikkel Thorup, professor i
idéhistorie, Aarhus Universitet
25/02: USA. Polarisering og populisme.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
04/03: Populismen styrker demokratiet. Allan Dreyer Hansen, lektor i sociologi,
Roskilde Universitet
11/03: Demokrati i det 21. århundrede.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie

Hvordan kommer magt til udtryk i
det moderne samfund? Hvad forstår
vi ved begrebet normalitet? Og hvorfor føler vi danskere os særligt stolte,
når kvindelandsholdet vinder EM?
Svaret skal findes i sociologien, som
stræber efter at afdække de mange
aspekter af menneskelig social adfærd. Individ, gruppe, organisation
og samfund. Sociologien rummer
nøglen til at undersøge og tydeliggøre de førnævnte spørgsmål – samt
utroligt mange andre. Siden begrebet
sociologi blev introduceret i 1838, er
et væld af teoretikere kommet til. Få
indblik i centrale sociologiske problemstillinger og ikke mindst de bærende teorier bag. Rækken bygger på
bogen ’Sociologisk teori – en grundbog’ (Akademisk Forlag).
28/01: Introduktionsforelæsning: Émile Durkheim og
sociologien. Carsten Bagge
Laustsen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
04/02: Karl Marx. Mads P. Sørensen,
seniorforsker i statskundskab, Aarhus Universitet
11/02: Jürgen Habermas. Heine
Andersen, professor emeritus i sociologi, Københavns
Universitet
18/02: Niklas Luhmann og industrisamfundssociologien.
Jørn Loftager, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
25/02: Michel Foucault. Nicolai von
Eggers Mariegaard, postdoc
i idéhistorie, Aarhus Universitet, og i Modern European Philosophy, Kingston
University
04/03: Pierre Bourdieu. Lisanne
Wilken, lektor i europastudier, Aarhus Universitet
11/03: Slavoj Žižek. Brian Benjamin
Hansen, ph.d. i filosofi, VIA
University College

SAMFUND OG VERDEN

Økonomiske kriser
– dengang og i dag

Coronakrisen
– den perfekte storm?

Iran

Holdnummer: 2111-186

Holdnummer: 2111-242

Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 6/2, lørdag, kl. 10.15-14.00

Tid: 16/2, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Underviser og tilrettelægger: Jesper
Jespersen, dr.scient.adm., professor
emeritus i økonomi, Roskilde Universitet

Samfundsøkonomiske kriser er uundgåelige. De opstår ofte som en konsekvens af uforudsete begivenheder.
Krisens varighed og konsekvenser
afhænger dog også af de underliggende samfundsøkonomiske strukturer og af den økonomiske politik, der
føres. Forelæsningsrækken gennemgår bl.a. depressionen i 1930'erne,
oliekrisen i 1970'erne, finanskrisen i
2008 og coronakrisen med fokus på
dansk økonomi.

Israel og Palæstina
Holdnummer: 2111-089
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 09.45-15.45
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Det er svært at finde andre områder i
verden, der rummer så store konflikter og kontraster på så lidt plads, som
det er tilfældet i Israel og Palæstina.
Ofte bliver konflikten kogt ned til en
kamp mellem to stridende grupper,
men virkeligheden er langt mere nuanceret. I Israel lever ortodokse jøder
med tildækkede kvinder side om side
med israelske mænd og kvinder i jakkesæt. Befolkningen er sammensat
af tilflyttere med meget forskellige
oprindelseslande og fortolkninger af
jødedommen. Og det samme gør sig
gældende for palæstinenserne, hvor
fx kønsrollerne også er blevet påvirket af den lange konflikt. Efter arrangementet kan du høre mere om rejser
til Israel med Viktors Farmor.
09.45: Historien om Israel og
Palæstina. Bjarke Vestesen,
journalist, Fyens Stiftstidende
12.15: En mosaik – det jødiske
folk. Bjarke Vestesen, journalist, Fyens Stiftstidende
14.15: Religion, politik og konflikt
i dag. Hans Henrik Fafner,
journalist

En virus fra en flagermus finder vej til
et menneske i det centrale Kina, og
få måneder senere raser pandemien
i hele verden. Lande lukker ned, og
alt sættes ind for at finde en vaccine.
Det lyder som noget, du har set i en
højspændt actionfilm. Men det er den
virkelighed, der har mødt os siden
begyndelsen af 2020, hvor coronaen
gjorde sit indtog. Hvordan ser verden
ud, når vi når ind i 2021? Er vi stadig
lammede af den perfekte storm, som
coronakrisen må siges at være?
16/02: En ny chance for klimaet?
Jesper Theilgaard, stifter
af klimaformidling.dk og
selvstændig
23/02: Har velfærdsstaten vist sit
værd? Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab, Aalborg Universitet
02/03: Hvordan står det til med
nationaløkonomien? Torben
M. Andersen, professor i
nationaløkonomi, Aarhus
Universitet
09/03: Hvordan opfører vi os i en
krisetid? Michael Bang Petersen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
16/03: Integration og indvandring
– hvordan står det til med
gæstfriheden? Kristina
Bakkær Simonsen, lektor
i statskundskab, Aarhus
Universitet
23/03: Er coronakrisen også EU's
krise? Thorsten Borring
Olesen, professor i historie,
Aarhus Universitet
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Holdnummer: 2111-086
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Opdag et land, der for tiden har hele verdens bevågenhed. I medierne har især atomaftalen og attentatforsøget på dansk grund fyldt i den seneste tid. Men hvad er
det egentlig for et land? Hør om de mange minoriteter,
bliv klogere på Irans nyere historie, og få indsigt i den
islamiske republiks aktuelle politiske situation. Hvordan har landet udviklet sig siden den iranske revolution
i 1979? Har landets mange minoriteter noget til fælles
med flertallet af persere og præstestyret i Teheran? Og
hvad er der sket, siden den grønne bevægelse blomstrede i 2009? Efter foredragene kan du høre mere om rejser
til Iran med Viktors Farmor.
10.00: Irans nyere historie fra 1979 til i dag. Bjarke
Vestesen, journalist, Fyens Stiftstidende
12.30: Minoriteter – Iran bag sløret. Bjarke Vestesen,
journalist, Fyens Stiftstidende
14.30: Politik, oprør og reformer. Merete Koefoed-Johnsen, cand.mag. i mellemøststudier

Danmarks sprog over sø og land
Holdnummer: 2111-028
Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.30-14.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent, Folketingets Administration

Sproglig mangfoldighed trives i Danmark og vil uden
tvivl også fremover være en del af vores hverdag. Skoler
og medier har i flere hundrede år brugt københavnsk
som rettesnor for rigtigt og forkert dansk; uden at skelne klart mellem skrift og tale. Vi har bestemt både smag
og fine fornemmelser, når det gælder sprog. Vestjysk,
sønderjysk og sydsjællandsk er så godt som ukendt for
andre end dem, der taler sprogene, og får sjældent plads
i offentlig tale. Tiden er inde til at øge fokus på forskellene og glæde sig over vores sprudlende sproglige mangfoldighed.

Folkeuniversitetets
undervisning foregår på
Aarhus Universitet i Ny
Munkegade – med mindre
andet er angivet. Se lokale
på fuau.dk
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Sprogdetektiv
Holdnummer: 2111-091

Demokratiets krise og den
nye konservatisme

Europadagen og boglancering
på Folkeuniversitetet

Tid: 22/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Holdnummer: 2111-240

Holdnummer: 2111-375

Tid: 6/4, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Tid: 9/5, søndag, kl. 14.00-16.00

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget
via holdsiden på fuau.dk

Underviser: Thorsten Borring Olesen, professor
i nyere dansk og europæisk historie, Aarhus
Universitet

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Mads Christiansen, lektor i sprog,
Aalborg Universitet

Kan man fange mordere og terrorister ved
hjælp af sproglige analyser? Ja, er det korte
svar, og derfor anvender FBI ofte sprogligt
materiale i sin efterforskning, bl.a. e-mails og
sms’er. For ingen mennesker skriver eller taler
helt ens, og derfor kan sproget give et værdifuldt fingerpeg om, hvem der står bag fx
et anonymt trusselsbrev. Foredraget giver en
introduktion til sprogligt bevismateriale i efterforskning og retssager. Der gives løbende
eksempler på danske og udenlandske sager,
hvor sproget har bidraget til at fælde gerningsmanden.

En ny verdensorden
– eller ingen?
Holdnummer: 2111-269
Tid: 22/3,1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Underviser: Clement Behrendt Kjersgaard, tvvært på DR, udgiver af RÆSON, journalist og MA
i filosofi, politik og økonomi

Coronaepidemien og dens økonomiske konsekvenser er kun den seneste i en række af
dramatiske begivenheder, som præger verdenshistorien i disse år. Analysen fra Clement
Kjersgaard er så enkel, som den er rig på konsekvenser og paradokser: Demokratiet er i krise – og den gamle elite har stadig ikke forstået
omfanget af udfordringerne. Der tegner der sig
nye magtbalancer og problemer, der truer med
at undergrave demokratiet, som vi kender det.
Clement (f 1975) tog sin studentereksamen i
Hong Kong og sin første universitetsgrad på
universitetet i Oxford. Som deltager på Folkeuniversitetet kan du få rabat på abonnement af
RÆSON. Se mere på fuau.dk.

Vores demokratier gennemlever en
midtlivskrise, hvor de har mistet orienteringen og ser ud til at falde fra
hinanden. Vi ser alvorlige demokratiske krisetegn i forbindelse med den
engelske Brexit-diskussion, i nye højrenationale bevægelser i Tyskland og
i stærkt konservative partier i Polen
og Ungarn. Populistiske slagord og
nationalisme gør sig markant gældende hos de politiske ledere i USA
og Rusland, mens der i bl.a. Tyrkiet
og i Mellemøsten ses forstærkede
autokratiske tendenser. Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i
bogen ’Demokratiets krise og de nye
autokratier’ (Aarhus Universitetsforlag, 2020).
06/04: Demokratiets aktuelle
kriser. Et overblik. Mikkel
Thorup, professor i idéhistorie, Aarhus Universitet
13/04: Brexit og krisen i det
britiske demokrati. Casper
Sylvest, lektor i historie,
Syddansk Universitet
20/04: Tyskland: Stabilitetens
hjemland under pres fra
højre. Thomas Wegener
Friis, lektor i historie, Syddansk Universitet
27/04: Antidemokratiske tendenser i Visegrád-landene? Peter Bugge, lektor i
centraleuropastudier, Aarhus
Universitet
04/05: Donald Trump og populismen i USA. Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie,
Syddansk Universitet
11/05: Nykonservatisme og nationalisme i Putins Rusland.
Erik Kulavig, lektor i historie,
Syddansk Universitet
18/05: Forstærkede autokratiske
tendenser i Tyrkiet og
Mellemøsten. Peter Seeberg,
lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet

Bog: Mulighed for særpris og forudbestilling hos
forlaget via holdsiden på fuau.dk

Da de danske vælgere afviste Maastrichttraktaten den 2. juni 1992, gav det genlyd over hele
Europa. ”The Danes Say No”, proklamerede det
britiske ugemagasin The Economist på sin forside nogle dage senere hen over et billede af
sejlende vikinger. Og i Frankrig slog Le Figaro
fast, at 46.000 danskerne, mindre end til en
fodboldkamp, kastede Europa ud i en dybt alvorlig krise. Bliv klogere på det danske forhold
til EU, når professor Thorsten Borring Olesen
på Europadagen giver sin analyse af udfordringerne – dengang og i dag. Arrangementet er
baseret på bogen ’100 danmarkshistorier – EU’
(Aarhus Universitetsforlag 2021), der udkommer på Europadagen.

Islam i mødet med Europa
Holdnummer: 2121-005
Tid: 17/8, 1 tirsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård
Alle 15
Underviser: Niels Valdemar Vinding, postdoc i
islamiske studier, Københavns Universitet

Hvordan stiller forskellige muslimske grupper
sig i forhold til ekstremisme? Er der en indbygget modstrid mellem sharias fordringer og det
at leve i europæiske demokratier? Hvem løfter
ansvaret på islams vegne i mødet med fremtidens Europa og Danmark? Terrorhandlingerne
i Paris og København i 2015 fik diskussionerne
om islam til at fylde meget i medierne. I starten
af 2019 kunne Norges efterretningstjeneste
dog konkludere, at der siden 2017 har været
en halvering af islamistisk terror i Europa, og
at tendensen forventes at fortsætte. Hvad er
status lige nu?

SAMFUND OG VERDEN

Et nyt Afrika på vej?

Kina efter corona

Holdnummer: 2121-013

Holdnummer: 2121-011

Canada – et forbillede
for resten af verden?

Tid: 6/9, 6 mandage, kl. 17.30-19.15

Tid: 7/9, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Holdnummer: 2121-008

Løveøkonomier, demokratiske revolutioner og optimisme. Hungersnød,
pirater og bistandsafhængighed.
Afrika er et kontinent i udvikling, men
historier om menneskelige tragedier
og væbnede konflikter florerer fortsat. Hvorfor kan den mirakelkur, som
igennem de seneste årtier har betydet fremgang i Asien, ikke eksporteres til det afrikanske kontinent? Er
det kolonialismen og imperialismen,
der er skyld i Afrikas vedvarende
økonomiske og sociale nedtur? Vil
Afrika i årene fremover komme til at
spille en mere fremtrædende rolle i
den globaliserede verden?

Huawei og handelskrig. Corona og Xinjiang. Silkeveje og
pandaer. Verdens mest folkerige land gør sig bemærket
i storpolitikken på mange måder. Og dette ikke mindst,
efter at hele verden er blevet ramt af COVID-19 med arnested (måske) i Kina. Nogle gange er det bevidst eller
selvforskyldt. Andre gange er det, fordi fingrene sidder
løst på Twittertasterne i Det Hvide Hus. Hvorfor reagerer Beijing både aggressivt og med charmeoffensiv over
for udlandet? Hvordan betragter kineserne selv den
måde, udlandet ser Kina og det kinesiske styres håndtering af corona-krisen på?
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Tid: 9/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

06/09: Stagnation eller forandring:
Politik og økonomisk udvikling i Afrika. Anne Mette
Kjær, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
13/09: Religiøse strømninger i
Afrika. Niels Kastfelt, lektor
i kirkehistorie, Københavns
Universitet
20/09: Demokrati i Afrika – hvorfor er det så svært? Jørgen
Elklit, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
27/09: Kina i Afrika – nykolonisering eller udviklingsalternativ? Peter Kragelund,
institutleder og lektor i
udviklingsstudier, Roskilde
Universitet
04/10: Kriser, konflikter og sikkerhedspolitik i Afrika. Holger
Bernt Hansen, professor
emeritus i afrikastudier,
Københavns Universitet
11/10: Hvordan kommer Afrika
videre? Stig Jensen, lektor
i afrikastudier, Københavns
Universitet

07/09: Hvordan klarer den kinesiske økonomi genåbningen? Kjeld Erik Brødsgaard, professor i
kinastudier, Copenhagen Business School
14/09: Den tilspidsede situation i Østasien. Camilla
Tenna Nørup Sørensen, lektor, Institut for
Strategi, Forsvarsakademiet
21/09: Twitter-, maske- og vaccinediplomatiet. Mette
Thunø, lektor i kinastudier, Aarhus Universitet
28/09: Forsknings- og teknologikapløbet. Erik Baark,
professor emeritus i samfundsvidenskab, Hong
Kong University of Science and Technology
05/10: Digital kontrol og mobilitet. Jesper Willaing
Zeuthen, lektor i kinastudier, Aalborg Universitet

Underviser: Michael Böss, lektor
emeritus i engelsk, Aarhus Universitet

Canada har i de sidste ti år vakt international opmærksomhed af flere årsager: som et land, der kom helskindet gennem finanskrisen i 2008; som
et multikulturelt samfund, der har
held med at integrere flygtninge og
indvandrere; som et land, der bestandig ligger i toppen af internationale
målinger af livskvalitet; som et land,
der lærte at overtage det bedste fra
Nordamerika og Europa og kasserede det værste; og som landet med
verdens mest charmerende, unge
premierminister. Er Canada en model
for resten af verden i en tid, hvor der
er mangel på forbilleder?

Hvad er det gode liv
og det gode samfund?
Folkeuniversitetet
sætter gang i debatten på Folkemødet på
Bornholm.
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Store antropologiske
tænkere

Indblik i Europa

Holdnummer: 2121-258

Tid: 25/10, 7 mandage, kl. 17.30-19.15

Tid: 25/10, 7 mandage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2121-014
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

I slutningen af det 19. århundrede
vokser en stigende interesse for at
forstå den globale mangfoldighed,
da hele verden nu er kendt og opmålt. Man ved dog stadig meget lidt
om, hvordan enkeltsamfund hænger
sammen, men det bliver der rådet
bod på gennem det etnografiske
feltarbejde, der opstår som en ny videnskabelig metode. Antropologi er
studiet af verdens kulturer, samfund
og mennesker. Det direkte møde med
andre former for samfundsliv og måder at ræsonnere på har lagt grunden
til en særegen antropologisk tænkestil. Forelæsningsrækken tager afsæt
i bogen ’Klassiske og moderne antropologiske tænkere’ (Hans Reitzels
Forlag, 2020).
25/10: Pierre Bourdieu. Lisanne
Wilken, lektor i europastudier, Aarhus Universitet
01/11: Marcel Mauss. Kasper Tang
Vangkilde, lektor i antropologi, Københavns Universitet
08/11: Émile Durkheim. Siri
Schwabe, adjunkt, Institut
for Mennesker og Teknologi,
Roskilde Universitet
15/11: Margaret Mead. Nete
Schwennesen, lektor i
antropologi, Københavns
Universitet
22/11: Victor Turner. Inger Grue
Sjørslev, lektor i antropologi,
Københavns Universitet
29/11: Marshall Sahlins. Steffen
Dalsgaard, lektor i antropologi, IT-Universitetet
06/12: Claude Lévi-Strauss. Kirsten
Hastrup, professor i antropologi, Københavns Universitet

Hvor godt kender du de enkelte
lande i Europa? Hvad sker der med
Storbritannien efter Brexit? Hvilken
rolle spiller mafiaen i dagens Italien?
Kan Frankrig forene en plads i et nyt
Europa med sin gamle forestilling om
unik fransk ’grandeur’? Hvordan står
det til i de 'nye' lande i Central- og
Østeuropa? Og kan Tyskland redde
det europæiske projekt uden at gå på
kompromis med sin egen befolkning?
Tag med på en rejse gennem Europa,
og få indblik i landenes nyere historie
og aktuelle virkelighed.
25/10: Tyskland. Moritz Schramm,
lektor i tysk historie og
kultur, Syddansk Universitet
01/11: Storbritannien. Ole Helmersen, lektor i engelsk, Copenhagen Business School
08/11: Frankrig. Henrik Prebensen, seniorforsker i fransk,
Københavns Universitet
15/11: Italien. Gert Sørensen,
seniorforsker med fokus på
italiensk historie og kultur,
Københavns Universitet
22/11: Tyrkiet. Mathias Findalen,
cand.mag. i historie og ekstern lektor i tyrkiske studier,
Københavns Universitet
29/11: Østeuropa. Søren Riishøj,
lektor emeritus i statskundskab, Syddansk Universitet
06/12: Spanien. Svend Christian
Rybner, forfatter, foredragsholder og historiker

Få viden hjem i stuen.
Vi byder på livestreamede
forelæsninger, der kun
er et klik væk

Asser Hedegård Thomsen
fortæller om ’detektivarbejdet’
som retsmediciner. Mød ham i
’Drab i Danmark' side 12.

På vej til Japan
Holdnummer: 2121-007
Tid: 25/10, 7 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Japan er rykket tættere på, og det er blevet lettere at
tage dertil. Men rejser ændrer karakter, hvis man ved
noget på forhånd. Hvem er japanerne? Hvordan oplever man bedst deres byer, og hvad er baggrunden for
arkitekturen? Hvilke bøger og film bør man læse og se?
Hvad er japansk for et sprog? Hør om både private og
offentlige kunstmuseers samlinger og historie. Ej at forglemme maden, drikkelsen og alle de sanselige oplevelser, landet byder på.
25/10: Historien i Japans nutid. Annette Skovsted
Hansen, lektor i japanstudier og historie,
Aarhus Universitet
01/11: Maden på turen. Katrine Klinken, kok, mad- og
rejseskribent
08/11: Litteraturen og sproget. Mette Holm, oversætter og cand.mag. i japansk
15/11: Liv og død i fire japanske filmperler. Rasmus
Brendstrup, cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling og programredaktør, Cinemateket
22/11: Tokyo – en smeltedigel af gammelt og nyt.
Asger Røjle Christensen, journalist og forfatter
29/11: Japans kunstmuseer – koncepter og samlinger. Gunhild Borggreen, lektor i kunsthistorie
og visuel kultur, Københavns Universitet
06/12: Japansk arkitektur og rumopfattelse. Anders
Brix, arkitekt, tidl. professor ved Kunstakademiets Arkitektskole

SAMFUND OG VERDEN

Danmarks fremtid

USA bag facaden

Holdnummer: 2121-261

Holdnummer: 2121-257

Tid: 26/10, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 27/10, 7 onsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Sted: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munkegade 118

Hvor er Danmark på vej hen? Coronakrisen har
rejst spørgsmål om, hvordan vi værner os mod
sundhedskriser i fremtiden. Det er dog ikke det
eneste, der kan komme til at udfordre fremtidens Danmark. Hvordan vil de kommende generationer fx skulle navigere gennem klimakrise og et demokrati, der er under pres? Hvordan
kommer konkurrencestaten til at se ud for vores børnebørn? Syv af landets største eksperter peger på nogle af de vigtigste dagsordener,
der kommer til at præge fremtidens samfund.

Tyskland efter Merkel
Holdnummer: 2121-097
Tid: 26/10, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

2021 bliver et skelsættende år i tysk politik. Til
efteråret går tyskerne til valg, og uanset udfaldet er én ting allerede sikkert: Efter at Angela
Merkel har ledet Tyskland i mere end 15 år, skal
landet have ny forbundskansler. Men hvilket
Tyskland efterlader Merkel sig til sin efterfølger? Bliv klogere på vores store nabo mod
syd, når en række eksperter gør status over
den sociale, politiske og økonomiske udvikling
i Tyskland anno 2021 og giver deres bud på,
hvilke udfordringer landet står over for i de
kommende år.
26/10: Tysk økonomi og arbejdsmarked.
Poul Fritz Kjær, professor, dr., Copenhagen Business School
02/11: Tysk indenrigspolitik. Philipp Alexander Ostrowicz, dr. phil., seniorforskningsrådgiver, Copenhagen Business
School
09/11: Tysk udenrigspolitik: Europa og
verden. Thomas Wegener Friis, lektor
i historie, Syddansk Universitet

26/10: Demokrati – hvordan fremtidssikrer vi demokratiets fundament?
Peter Munk Christiansen, professor
i statskundskab, Aarhus Universitet
og bestyrelsesformand for Det Frie
Forskningsråd
02/11: Økonomi – hvordan påvirker
COVID-19 dansk økonomi – nu og i
fremtiden? Michael Svarer, professor i
økonomi, Aarhus Universitet
09/11: Ulighed – hvilke borgere skal vi tage
vare på i fremtiden? Carsten Jensen,
professor i statskundskab, Aarhus
Universitet
16/11: Sundhed – hvordan skal vi kurere
fremtidens sygdomme? Jes Søgaard,
professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet
23/11: Klima – hvilke udfordringer står vi
over for? Og hvordan løser vi dem?
Jørgen Elmeskov, fhv. rigsstatistiker
og medlem af Klimarådet
30/11: Integration – Hvad er fremtidsudsigterne for integrationen af indvandrere? Kristina Bakkær Simonsen, lektor i
statskundskab, Aarhus Universitet
07/12: Konkurrencestaten – hvilke retninger kan vi forudse konkurrencestaten
udvikle sig i? Ove Kaj Pedersen, dr.
phil., professor emeritus i komparativ
politisk økonomi
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En analyse af det amerikanske samfund har aldrig været mere aktuel
end netop nu: Store interne stridigheder og fire år med Donald Trump
ved roret har fået både amerikanerne
og resten af verden til at rejse nye
spørgsmål om USA. Så hvordan står
det til hos supermagten på den anden side af Atlanten? Hvordan skal vi
forstå de racerelaterede konflikter, vi
ser rundt omkring i nationen? Er det
amerikanske folk mere splittet i dag,
end det har været tidligere? Kan USA
fastholde sin status som økonomisk
supermagt i fremtiden?
27/10: Første år med Biden. Niels
Bjerre-Poulsen, lektor i historie, Syddansk Universitet
03/11: Det splittede USA – en
nation sammensat af
modpoler. Anne Mørk, ph.d. i
amerikanske studier
10/11: Det politiske system –
hvem har magten? Mette
Nøhr Claushøj, ekstern lektor
i amerikansk politik, Københavns Universitet
17/11: Race, multikulturalisme og
immigration. Jørn Brøndal,
professor og leder af Center
for Amerikanske Studier,
Syddansk Universitet
24/11: USA's retssystem – en
politisk kampplads. Jørgen
Albæk Jensen, professor
i forfatningsret, Aarhus
Universitet
01/12: USA's økonomi. Christian
Bjørnskov, professor i økonomi, Aarhus Universitet
08/12: Amerikansk udenrigspolitik. Vibeke Schou Tjalve,
seniorforsker, Dansk Institut
for Internationale Studier
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Keynes – krise, velfærd
og bæredygtig udvikling

Sproget får det glatte lagen!
Faste vendinger i forandring

Den 11. september
– 20 år efter

Holdnummer: 2121-009

Holdnummer: 2121-016

Holdnummer: 2121-095

Tid: 30/10,1 lørdag, kl. 09.45-15.45

Tid: 13/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00

Tid: 25/11, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Underviser og tilrettelægger: Jesper Jespersen,
dr.scient.adm., professor emeritus i økonomi,
Roskilde Universitet

Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent,
Folketingets Administration

John Maynard Keynes (1883-1946) revolutionerede i 1936 den samfundsøkonomiske forståelse og betydningen af økonomisk politik.
Han løste arbejdsløshedens gåde, idet han
udfordrede den neoklassiske, stærkt markedsorienterede, økonomiske teori. Hans banebrydende teorier lå også bag udformningen af
det internationale samarbejde, der i 1944 blev
aftalt i Bretton Woods, og som muliggjorde
opbygningen af efterkrigstidens velfærdsstater. Men Keynes kom i modvind i slutningen
af det 20. århundrede. Med den konsekvens,
at de økonomiske kriser atter blev hverdag og
væksten aftog, samtidig med at miljøbelastningen steg tiår for tiår. Også det havde Keynes et
svar på. Hør det hele her.

Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv
den ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Nogle mere bevidst end andre.
Vi skal se på danskeres kultur i forandring og
på, hvordan vi hele tiden sikrer, at ordsprog og
talemåder passer til den tid, vi skal bruge dem
i. Vi skal se på tekst- og billedeksempler med
både talesprogets og skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde eksempler, der enten
styrker smilenes størrelse eller får mavesyren
til at skumme. ”Verden er af lava”. Eller hvad
siger du?

Nationalisme i Europa
Holdnummer: 2121-017

Drab i Danmark

Tid: 13/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Holdnummer: 2121-096
Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Drab fascinerer os. Vi stifter bekendtskab med
mordere og deres ofre overalt – i film, bøger,
true crime-podcasts og ikke mindst i nyhederne, hvor virkelighedens forbrydelser præsenteres for os dagligt. Men hvor godt kender vi
egentlig til behandlingen af denne uhyggelige
forbrydelse – drabet – som ulykkeligvis bliver
begået hver evig eneste dag mange steder i
verden? Eksperterne stiller skarpt på en hverdag med lægelige undersøgelser af drabsofre
og gerningsmænd og på straffesagen, som naturligt følger en drabsforbrydelse. De procedurer, der i dag kendetegner et drab og den efterfølgende drabssag, har set meget anderledes
ud gennem historien. Hvordan har drabet som
fænomen udviklet sig?
10.00: Retsmedicineren og drab. Asser
Hedegård Thomsen, speciallæge i
retsmedicin, Aarhus Universitet
12.30: Straffesagen. Nicolaj Sivan Holst,
lektor i jura, Aarhus Universitet
14.30: Hvem gjorde det og hvorfor? Drab
i et historisk perspektiv. Frederik
Strand, museumsleder, Politimuseet

Nationalismen og nationalstaten står stærkt i
Europa. Eller gør den – efter corona? De nationalistiske partier fik England ud af EU, og de
gik frem ved valgene til Europa-Parlamentet i
2014 og 2019. Men lige nu giver corona-pandemien tilsyneladende de nationalistiske partier mindre opbakning i de fleste europæiske
lande. Samtidig har sygdommen tvunget lande og samfund til at lukke sig om sig selv, om
'det nære'. Gamle begreber som solidaritet og
samfundssind støves af og bruges til at bakke
op om nye former for kollektivt – nationalt –
ansvar og moral. Er corona og økonomisk krise
ved at sætte en helt ny dagsorden i Europa?
10.00: National identitet, forestillede
fællesskaber og 'banal' nationalisme.
Mads Daugbjerg, lektor i antropologi,
Aarhus Universitet
12.30: Nationalismen og nationalismeforskningen fra Herder til corona.
Uffe Østergaard, professor emeritus i
historie, Copenhagen Business School
14.30: En rejse i nationalismens Europa.
Hjalte Tin, forfatter og ph.d. i europæisk historie

I efteråret 2021 er det 20 år siden,
terrorangrebet den 11. september
2001 fandt sted. De fleste husker
nok, hvor de var netop den dag, da
de to fly ramte World Trade Center,
og vores verden blev totalt forandret.
Ikke desto mindre findes der nu en
hel generation af børn og unge, som
ingen erindring har om terrorangrebet. De 20 år, som er gået siden den
skelsættende dag, giver os nu mulighed for at reflektere over angrebet og
dets konsekvenser. Kom med, når tre
forskere ser tilbage på tiden siden 11.
september 2001. Hvad har det betydet for vores samfund, selvopfattelse,
kultur og verdensfreden?
25/11: Samfundets idé om sig selv
efter den 11. september.
Mikkel Thorup, professor i
idéhistorie, Aarhus Universitet
02/12: Verdensorden og geopolitik
efter den 11. september.
Lars Erslev Andersen,
seniorforsker, Dansk Institut
for Internationale Studier
09/12: Den 11. september i
populærkulturen. Thomas
Ærvold Bjerre, lektor i amerikanske studier, Syddansk
Universitet

Følg med
på Facebook
www.facebook.
com/fuaarhus

BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE

Biologien har betydning for
tillid og holdningsdannelse

ARTIKEL 3
Af Noa Kjærsgaard Hansen

Vi opnår en dybere forståelse af, hvordan borgere skaber tillid
til hinanden og former politiske holdninger, hvis den politologiske disciplin arbejder sammen med andre fagfelter, mener Lene
Aarøe, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Især psykologien og biologien kan bidrage med nye indsigter.
”Hvor ulækkert synes du, det ville være at sidde ved siden af en person
med røde sår på armen?”

Det er nok ikke det første, du vil spørge om på daten eller til julefrokosten
med familien. Det er til gengæld et af de mange spørgsmål Lene Aarøe og
hendes forskerkollegaer har stillet en lang række danske og amerikanske
borgere. De har undersøgt, hvad psykologiske forsvarsmekanismer mod
sygdom betyder for tilliden til vores medborgere, fortæller Lene Aarøe, da
hun toner frem på skærmen til vores coronasikre snak fra hvert vores kontor på en lun oktoberdag: ”Her viser vores resultater, at mennesker, der er
meget bekymrede for smitte, har mindre tillid til andre borgere.”
I tider som disse tager vi vores forbehold for at værne os selv og hinanden
mod sygdom og de fleste sørger hellere for en sikkerhedsforanstaltning for
meget end en for lidt. Men det er altså, bogstaveligt talt, en naturlig indbygget reaktion at værne sig mod smitte – også før corona-pandemien gjorde
sit indtog og vi blev pålagt restriktioner fra myndighederne.
Mere smitte, mindre tillid
Generelt kan vores reaktioner på helt apolitiske situationer, der involverer en potentiel risiko for overførsel af bakterier og vira fra andre mennesker, forudsige en hel del om den sociale tillid i samfundet, fortsætter Lene
Aarøe og nævner endnu et par eksempler fra undersøgelsen:
”Vi har blandt andet spurgt om, hvor enig man er i udsagn som ’Jeg har
det fint med at dele en vandflaske med en ven’ og ’Jeg rører aldrig ved
toiletbrættet med nogen dele af min krop på offentlige toiletter’. Ved at
sammenfatte folks svar på en række af denne slags spørgsmål, får man
et mål for, hvor meget de reagerer med afstandtagen på situationer, der
potentielt kunne indebære en smitterisiko. Dette mål forudsiger, hvor stor
social tillid folk generelt har til deres medborgere i samfundet.”

Læs hele artiklen på fuau.dk
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Arbejdsliv,
ledelse og
kommunikation

Ledelsespsykologi

Den gode hukommelse

Holdnummer: 2111-226

Holdnummer: 2111-291

Sådan arbejder du strategisk
med sociale medier

Tid: 25/1, 6 mandage, kl. 19.30-21.15

Tid: 26/1, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Holdnummer: 2111-060

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via
holdsiden på fuau.dk.

De konkrete udfordringer, som organisationer står over for i en stadig mere globaliseret
verden, kalder på nye forståelser af ledelse.
Bliv introduceret for den nyeste forskning
inden for ledelsespsykologien, hvor ledelse
handler om processer og opgaver snarere end
om frontfigurer og kontrol. Ifølge ledelsespsykologien bør vi vende blikket fra lederen som
person og kigge nærmere på ledelse som sociale processer. Forløbet tager afsæt i bogen
’Ledelsespsykologi’ (Samfundslitteratur).
25/01: Introduktion til ledelsespsykologi.
Claus Elmholdt, lektor i ledelses- og
organisationspsykologi, Aalborg
Universitet
01/02: Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og
trivsel. Hanne Dauer Keller, lektor i
læringsteori, Aalborg Universitet
08/02: Ledelse af motivation. Andrea
Søndergaard Poulsen, cand.psych.,
ledelseskonsulent, LEAD
15/02: Ledelse og coaching. Stephanie Bäckström, cand.psych., partner, LEAD
22/02: Ledelse og bæredygtighed. Simon
Elsborg Nygaard, konsulent og ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi, Aarhus Universitet
01/03: Ledelse af kreativitet. Stephanie
Bäckström, cand.psych., partner,
LEAD

Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Hukommelsen er en helt afgørende
forudsætning for vores liv og derfor
også for vores arbejdsliv. Vi bruger
hukommelsen, når vi skal huske vores arbejdsopgaver, og når vi vurderer, hvordan vi skal udføre dem. Men
hvad er hukommelse, og kan man tale
om, at der er flere slags? Hvad sker
der med hukommelsen, når vi bliver
ramt af stress eller bliver ældre? Kan
vi lære noget om menneskets hukommelse ved at studere dyr? Og
hvad sker der i hjernen, når vi lærer,
og når vi glemmer?
26/01: Introduktion: Hvordan
fungerer hukommelsen? Ole
Lauridsen, lektor emeritus
i undervisning og læring,
Aarhus Universitet
02/02: Hukommelsen og hjernecellerne. Cathrine Baastrup,
farmaceut og ph.d., ekstern
lektor i psykologi, Aarhus
Universitet
09/02: Stress og hukommelse. Line
Kirstine Hauptmann, psykolog og specialist i klinisk
neuropsykologi, ekstern
lektor i psykologi, Aarhus
Universitet
16/02: Aldring og hukommelse. Ole
Lauridsen, lektor emeritus
i undervisning og læring,
Aarhus Universitet

Underviser: Katrine Emme Thielke, digital
kommunikationsrådgiver og ekstern underviser i
sociale medier, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Den tid, hvor dine følgere så alle opdateringer på sociale medier, er forbi. Mængden af
indhold er enorm, og der er meget støj, man
som virksomhed eller organisation skal trænge igennem. Det stiller store krav til indholdet.
Men hvad virker egentlig på sociale medier?
Med en indholdsstrategi får man fat om roden
af de sociale medier: Hvad er formålet, hvor
kan vi være relevante, og hvordan kan vi levere
godt indhold? Bliv introduceret for en model i
fem faser, der beskriver, hvordan du arbejder
strategisk med dit indhold på sociale medier.
Forelæsningen tager afsæt i bogen 'Sig du kan
li’ mig – indholdsstrategi for sociale medier'
(Gyldendal Business).

Få viden lige ind i
ørerne. Lyt til forskerne i
Radio4 og som podcasts
i vidensprogrammerne
’Kraniebrud’ og ’Vildspor’
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Projektlederens
personlige lederskab

Fra arbejdsliv til en ny
begyndelse i den 3. alder

Ledelsesdilemmaer – og kunsten
at navigere i moderne ledelse

Holdnummer: 2111-151

Holdnummer: 2111-126

Holdnummer: 2111-161

Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 11.00-15.00

Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Underviser: Mie Krog, direktør, Vimavima

Underviser: Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent og ph.d., en3karriere

Undervisere: Thomas Duus Henriksen, lektor i
intern kommunikation og organisatoriske processer, Aalborg Universitet, Rikke Kirstine Nielsen,
lektor i organisationskommunikation, Aalborg
Universitet, Henrik Holt Larsen, professor emeritus, dr.merc. i human resource management,
Copenhagen Business School, og Anne-Mette
Hjalager, professor i erhvervsøkonomi og ledelse,
Syddansk Universitet

Som projektleder har du ansvaret for projektets succes. Du skal inspirere, styre projektet
i den rigtige retning og håndtere forandringer
under skiftende arbejdsvilkår. Dit personlige
lederskab er i den forbindelse afgørende for,
hvor godt du lykkes i rollen. Forløbet sætter
fokus på ledelsesadfærd, gennemslagskraft
og det uformelle lederskab, hvor du måske
har et stort ansvar, men ikke formelle beføjelser. Du vil få indsigt i de elementer, der er
vigtige for at opnå succes i en rolle med stort
ansvar, hvordan du arbejder med at skabe et
velfungerende hold, og hvordan du kommunikerer klart og konstruktivt som projektleder.

Kommuniker professionelt

Har du holdt afskedsreception,
eller er du på vej mod den store omstillingsproces fra arbejdslivet til de
gode år derefter? Og er du usikker
på, hvordan du fortsat kan fylde dit
liv med aktiviteter, du brænder for,
og som du er god til? Få inspiration til, hvordan du kan finde din helt
egen løbebane i den nye fase i livet
– som fuldvoksen mellem voksen og
gammel. Lær også, hvordan du fortsat kan bruge løs af dine talenter
og din erfaring. Til gavn for dig selv
og for andre. Forløbet vil foregå i
vekselvirkning mellem oplæg, dialog
og gruppearbejde.

Holdnummer: 2111-176
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Skriv lettere end du tror
Holdnummer: 2111-083

God kommunikation er vejen til en velfungerende og succesfuld virksomhed eller organisation. Den interne kommunikation skal være
god, hvis man vil sikre sammenhængskraft,
motivation og udvikling hos medarbejderne.
Den eksterne kommunikation skal være god,
hvis omverdenen skal vide, hvem man er, og
hvad man kan og vil. Hvad er god kommunikation, og hvor mange måder skal en virksomhed
egentlig kunne kommunikere på? Bliv introduceret til virksomheders og organisationers
kommunikation – fra den interne og den eksterne til den digitale og den etiske.
10.00: Virksomhedskommunikation –
fra budskab til fællesskab. Peter
Kastberg, professor i organisatorisk
kommunikation, Aalborg Universitet
11.45: Frokostpause
12.15: Branding og bæredygtighed – kommunikation om at klare sig godt ved
at gøre noget godt. Line Schmeltz,
lektor i organisatorisk kommunikation,
Aalborg Universitet
14.15: Medarbejderne som strategiske
kommunikatører – muligheder,
udfordringer og dilemmaer. Vibeke
Thøis Madsen, adjunkt i digital og organisatorisk kommunikation, Aalborg
Universitet

Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Maria Larsen, journalist,
kommunikationsrådgiver og forfatter,
Mellem Linjerne

Skriver du dig frem til budskabet i din
tekst? Eller har du overblik over det,
inden du sætter dig til tasterne? At
skrive er et håndværk, alle kan blive
bedre til. Ved at blive bevidst om tre
vigtige faser fra blankt papir til færdig
tekst: Tænk + Skriv + Rediger, kan du
komme til at skrive hurtigere og bedre. Forløbet er relevant for alle, der
gerne vil have inspiration til at skrive
hurtigere, få det sjovere undervejs og
skrive tekster, der fænger, uanset om
det er mails, notater, nyhedsbreve,
artikler eller rapporter. Dagen tager
afsæt i bogen ’Skriv lettere end du
tror’ (Samfundslitteratur).

Lakmusprøven på god ledelse er at mestre
dilemmaledelse. At kunne sejle med intuition
og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer,
valg og fravalg, interessekonflikter og krav,
som er rygraden i ledelse. Bliv introduceret for
en række vigtige ledelsesdilemmaer, som belyser og problematiserer, hvad der rører sig i
ledelsesforskningen og i praksis netop nu. Få
et overblik over tidstypiske ledelsesdilemmaer samt inspiration til konstruktiv håndtering
af disse – bl.a. på baggrund af løsningsmuligheder fra konkrete virksomheder. Forløbet
henvender sig til ledere, konsulenter, HR-medarbejdere og andre med interesse for ledelse.
Forløbet tager afsæt i bøgerne 'Ledelsesdilemmaer – og kunsten at navigere i moderne
ledelse', 'Dilemmaledelse i praksis' og 'Både &.
Værktøjer til effektiv paradoksledelse' (alle tre
Djøf Forlag).

Stress – veje og vildveje
i at finde den rette balance
Holdnummer: 2111-373
Tid: 18/3, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Undervisere: Tanja Kirkegaard, adjunkt i
psykologi, Aarhus Universitet, og medlem af Tænketanken for Bæredygtigt Arbejdsliv og Michael
Martini, erhvervspsykolog, ph.d., ledelseskonsulent på Aarhus Universitet og ekstern lektor,
Syddansk Universitet

Bliv klogere på, hvad der skal til for at forebygge og håndtere stress i arbejdslivet og understøtte den gode balance mellem arbejdsliv
og privatliv – også kaldet work-life-balance.
Med afsæt i et helhedsorienteret perspektiv
på stress og ud fra en forsknings- og praksisbaseret tilgang sætter vi denne dag fokus på
en række af de udfordringer, som knytter sig
til det moderne arbejdsliv (midt i en coronakrise), samt nutidens forestillinger om den gode
work-life-balance. Udfordringer, som både
rummer nye virtuelle måder at organisere
arbejdet på, mangeartede forandringer i arbejdslivet og en arbejdskultur, som på forskellig måde udfordrer det kollektive fællesskab
og vores kapacitet til at balancere arbejds- og
familieliv.
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Tredje generations coaching

Gå i dialog

Det frygtløse lederteam

Holdnummer: 2111-004

Holdnummer: 2111-159

Holdnummer: 2111-135

Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 22/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Tid: 25/3, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på fuau.dk

Underviser: Elisabet Skov Nielsen, ledelseskonsulent og cand.psych., UKON

Underviser: Eva Damsgaard, cand.
mag. i medievidenskab og organisationsudvikling, ledelsesudviklingskonsulent, IMPAQ

Underviser: Reinhard Stelter, professor i
coaching- og sportspsykologi, Københavns
Universitet

Coaching er blevet et betydningsfuldt redskab
i hverdagen, fordi samfundet hele tiden stiller
nye krav til kompetenceudvikling, læring, ledelse samt team- og organisationsudvikling.
Coaching kan hjælpe til at skabe ny viden og
mestring af sociale forhandlinger. Dagen dykker ned i coaching og coachingpsykologiens
verden og beskæftiger sig med aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. Lær, hvordan
du med det nye udviklingsværktøj ’Tredje
generations coaching®’ kan være med til at
udvikle værdiorienterede samtaler, der skaber
ny viden, refleksioner og perspektiver. Forløbet tager afsæt i bogen 'Tredje generations
coaching' (Dansk Psykologisk Forlag).

Du behøver ikke altid at booke en tid hos din
coach eller psykolog, når du går og bøvler med
noget. Mange gange er det nok at tale med en
ven eller god kollega – men det forudsætter,
at I sammen er i stand til at sætte rammerne
for en udviklende samtale. At turde og mestre
at indgå i udviklende samtaler er efterspurgte
færdigheder i nutidens arbejdsliv med involverende ledelse og samarbejde på tværs. Denne
forelæsning tager turen rundt i en række dialogiske dyder og forholdemåder, som du kan
bære med ind i dine samtaler for at styrke relationen og udvikle personen.

Arbejdsrelationer
og relationsarbejde
Holdnummer: 2111-005
Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15

Mødefacilitering
Holdnummer: 2111-045
Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på fuau.dk
Underviser: Camilla Raymond, cand.psych. og
organisationspsykolog

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Ib Ravn, lektor i organisatoriske
vidensprocesser, Aarhus Universitet

Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og
fåtallige? Det gør man ved at facilitere dem,
dvs. styre deres form stramt og venligt. Facilitering er en form for myndig og inkluderende
mødeledelse, der næsten umærkeligt bringer
det bedste frem i mødedeltagerne. Forløbet
introducerer en række redskaber til mødefacilitering, og deltagerne afprøver dem i mindre,
faciliterede grupper. Central er den kunst at
fokusere en diskussion, når en meget-talende
mødedeltager har sadlet kæphesten og er på
vej ud over prærien. Vi skal også øve, hvordan
man med faciliterende spørgsmål kan kvalificere et møde, der ledes af en anden person.

Forløbet kaster lys over, hvordan man kan arbejde med processer, der involverer mennesker, som skal ledes fra et sted til et andet. Det
ligger i sådanne processers natur, at vi ikke kan
kontrollere dem, uanset hvilken kasket vi har
på. Men vi kan udvikle vores evner til at mestre
dem. Med afsæt i organisationspsykologiske
teorier præsenteres nye metoder og værktøjer,
der kan give os farbare veje at gå. Få bl.a. indblik i værktøjerne ’Håndslag’ og ’Klar Tale’, der
kan hjælpe os med at lave aftaler, der forpligter
– og få os til at kommunikere klart, når aftalerne alligevel ikke overholdes. Forelæsningen er
baseret på bogen 'Arbejdsrelationer & Relationsarbejde' (Dansk Psykologisk Forlag).

Den gode samtale er afgørende
både privat og på jobbet – og her
til vidensmiddag under Hearts &
Minds Festival.

Et lederteam er for organisationen,
hvad et hjerte er for menneskekroppen. Hvis ikke hjertet fungerer, kan
man reparere nok så meget på resten
af kroppen, uden at det afhjælper
symptomerne. På samme måde er
det med lederteamet. Hvis ikke det
fungerer optimalt, kan problemer i
organisationen være tæt på umulige at afhjælpe. Forskning viser, at vi
har brug for hinanden for at lykkes,
og lederteams skaber en unik værdi
for organisationen, som den enkelte
leder ikke alene kan skabe. Hvis det
skal lykkes at udvikle kompetente
og bæredygtige organisationer, må
lederteams være frygtløse og vise
retning og sammenhængskraft. Forelæsningen tager afsæt i bogen 'Det
frygtløse lederteam' (Dansk Psykologisk Forlag).
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Personlig ledelsesudvikling
i en kompleks verden

Ligeværdig ledelse
Holdnummer: 2121-128

Beslutninger
– i teori og praksis

Holdnummer: 2111-374

Tid: 6/9, 3 mandage, kl. 19.45-21.30

Holdnummer: 2121-123

Tid: 10/5, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Underviser: Eva Damsgaard, cand.
mag. i medievidenskab og organisationsudvikling, ledelsesudviklingskonsulent, IMPAQ

Hvad trækker du på som leder, når du
står i komplekse situationer? Hvordan ved du, hvad der er rigtigt eller
bedst at gøre, når noget bliver svært i
ledelse? Meget ledelsesudvikling går
på færdigheder, kompetencer, modeller og metoder til ledelsesarbejdet,
og det spiller alt sammen en afgørende rolle. Men det er mindst lige
så vigtigt at arbejde med sine egne
indre mentale modeller og måder at
skabe mening på i ledelsesarbejdet.
Det vil denne aften handle om. Med
afsæt i Harvard professor Robert Kegans forskning stiller vi skarpt på den
personlige udvikling – også kaldet
vertikal ledelsesudvikling. Hør, hvordan du som leder kan blive klogere
på det, du lader dig guide af, og få
indsigter og inspiration til både selvledelse og ledelse af andre.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Mie Krog, direktør, Vimavima

Alt for mange mistrives på arbejdspladsen på grund af
dårlig ledelse. Ligeværdig ledelse retter fokus mod den
fælles forpligtigelse, vi alle har til at skabe god ledelse
mellem chef og medarbejder, og hvordan det skaber
bedre trivsel og motivation på arbejdspladsen. I den
ligeværdige ledelse er medarbejderen en ligeværdig
part i en skabende proces. Gennem teorier, metoder og
cases på tværs af køn og generationer får du indblik i,
hvad ligeværdig ledelse er og kan. Hvordan lykkes vi
med denne proces? Som medarbejdere og som ledere?
Undervisningen tager afsæt i den kommende bog ’Ligeværdig ledelse’.

Den retoriske værktøjskasse
Holdnummer: 2121-125
Tid: 7/9, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
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Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Det er et grundlæggende vilkår for
menneskeligt arbejde og sociale
fællesskaber, at der træffes beslutninger. Al social aktivitet og alt samarbejde beror på kognitive beslutninger – fra vores mest intime verden i
parforholdet til vores arbejdspladser,
hvor de både får driften til at glide og
organisationen til at udvikle sig. Men
hvordan træffer man en god beslutning? Med afsæt i organisationsteori
og forskellige beslutningsteoretiske
retninger og praksisser får du inspiration og værktøjer til at træffe din næste beslutning. Undervisningen tager
afsæt i bogen ’Beslutninger i teori og
praksis’ (Hans Reitzels Forlag).

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Bliv klogere på alt fra kropssprogets indflydelse på kommunikationen til den gode argumentations grundtrin,
når vi åbner for en værktøjskasse fuld af retoriske hjælpemidler. Vi sætter fokus på, hvad forberedelse gør for
din præsentation, det gode skrift-sprogs betydning for
teksten, stemmeføring i mundtlige præsentationer og
fortællinger, der gør en forskel. Få et grundigt indblik
i kommunikationens forskellige facetter og en række
konkrete redskaber til at blive en bedre kommunikator.
07/09: Introduktion til retorikkens verden. Sofie
Venge Madsen, studielektor i retorik, Aarhus
Universitet
14/09: Retorisk argumentation. Sofie Venge Madsen,
studielektor i retorik, Aarhus Universitet
21/09: Forberedelse, der fremmer dit nærvær. Linda
Greve, ph.d., formidlingschef, Science Museerne
på Aarhus Universitet
28/09: Kropssprogets betydning – om præsentation,
stemmebrug og nervøsitet. Linda Greve, ph.d.,
formidlingschef, Science Museerne på Aarhus
Universitet
05/10: Tekster, der rykker. Mette Sejersen, konsulent
og ekstern lektor i retorik, Aarhus Universitet
12/10: Fortællinger, der gør en forskel. Stefan Iversen, lektor i nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet

08/09: Introduktion og Group
Thinking. Søren Voxted,
ph.d. og lektor i organisation
og ledelse, Syddansk Universitet
15/09: Den rationelle beslutningsteori. Torben Andersen,
ph.d. og lektor i organisationsteori, Aarhus Universitet
22/09: Postrationel beslutningsteori. Martin Lund Pedersen,
ph.d. og ekstern lektor i
organisationsteori, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og Syddansk
Universitet
29/09: Beslutningsadfærd og medarbejderengagement under
forandringsprocesser. Louise Møller Pedersen, adjunkt
i psykosocialt arbejdsmiljø,
Aalborg Universitet
06/10: Konsistent beslutning – en
alternativ beslutningsstrategi. Per Schaarup, cand.
pæd. og konsulent
13/10: Kommunikation i beslutningsprocesser. Mette Lund
Kristensen, studielektor og
ph.d. i organisationsteori,
Syddansk Universitet
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Forelæsninger med afstand
– men man kan stadig mærke
fællesskabet og samværet.

Positiv psykologi i ledelse
Holdnummer: 2121-124

Social intelligens – i livet
og på arbejdspladsen

Humor som middel
til kreativitet

Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2121-214

Holdnummer: 2121-133

Tid: 9/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 10/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Underviser: Lone Belling, cand.phil.,
forfatter og organisations- og ledelseskonsulent, Liv og Lederskab

Underviser: Martin Einfeldt, master i
positiv psykologi og kommunikationsrådgiver

Nyere hjerneforskning viser, at vi er
skabt til at være sociale. Vores hjerner spiller sammen, og følelser og
fornemmelser spredes mellem mennesker. I mødet med andre mennesker genskaber hjernen det, der sker
i den anden. Det betyder, at vi kan
påvirke hjernen, følelser, hormoner
og dermed kroppen hos hinanden.
Hør, hvordan denne viden kan have
indflydelse på liv og arbejdsliv med
fokus på bl.a. læring gennem imitation, nærvær i møder og samtaler,
intuitiv og tavs kommunikation samt
udvikling og træning af social intelligens – bl.a. med Teori U som ramme i
en organisatorisk sammenhæng.

Humor kan være et stærkt middel til
kreativitet og fremme kreativ tænkning, motivation og nysgerrighed.
Så hvordan bruger man humor til at
fremme sin egen og andres kreativitet? Der findes ikke én metode, som
virker for alle og hver gang. Humor er
for individuel og situationsafhængig.
Men der findes metoder, som virker
ofte. Det er dem, som man lærer sig
selv gennem egen praksis. Den erfaring kan man opbygge bevidst og
målrettet med afsæt i forskellige teorier og metoder, og det vil vi dykke
ned i denne aften. Undervisningen
tager afsæt i udgivelsen ’Kreativitet,
innovation og humor. De bedste teorier og råd’ (Samfundslitteratur).

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Inden for den positive psykologi stiller man spørgsmålet:
”Hvad gør livet værd at leve?” Hvad er det, der får os til
at trives som individer og i fællesskaber? Det er givet, at
vi må stille de samme typer af spørgsmål i en arbejdslivssammenhæng. Hvad er det, der giver arbejdslivet
mening? Vi dykker ned i centrale aspekter af den positive psykologi i en arbejdslivssammenhæng. Hvilken
rolle spiller motivation? Hvordan skaber man en robust
arbejdskultur? Og er mindfulness et godt værktøj til
stresshåndtering?
15/09: Udvikling af en robust kultur på arbejdspladsen. Ida Thrane Hertz, cand.mag. i psykologi
og kommunikation, chefkonsulent, Center for
Mental Robusthed
22/09: Kollektiv stress og kollektiv coping. Tanja
Kirkegaard, adjunkt i psykologi, Aarhus Universitet
29/09: Styrkebaseret ledelse. Mads Bab, master i
positiv psykologi, forfatter, indehaver af Gnist
06/10: Psykologisk tryghed i arbejdslivet. Rebekka
Bøgelund, seniorkonsulent, Videncenter for
God Arbejdslyst
13/10: Mindfulness og stresshåndtering. Jesper Dahlgaard, docent og forskningsleder i Program for
Krop og Mental Sundhed ved Forskningscenter
for Sundhed og Velfærdsteknologi, VIA UC, og
lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus
Universitet
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Kom i gang med aktieinvestering

Ledelse der virker

Iværksætteri i praksis

Holdnummer: 2121-229

Holdnummer: 2121-230

Holdnummer: 2121-122

Tid: 13/10, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30

Tid: 28/10, 6 torsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Underviser: Morten M. Bang, cand.merc.aud.,
aktieanalytiker og iværksætter

Tilrettelæggelse: Forløbet er udviklet i
samarbejde med forskere fra Kronprins Frederiks
Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

Underviser: Maria Ovesen, ph.d i
psykologi og rådgiver i bæredygtigt
iværksætteri

God ledelse er vigtigt. Det er politikere, ledere
og medarbejdere alle enige om. Men hvordan
bliver man en god leder? Og hvad er effekterne af god ledelse? Ligesom konkurrencesvømmere har ledere brug for at træne hele tiden
for at blive ved med at være gode. Der er heller
ingen, der er fødte ledere: Det er noget, man
skal lære, dels igennem systematisk ledelsesudvikling og dels ved at gøre det. På dette
forløb afliver vi myterne og sætter fokus på
ledelse, der virker.

Iværksætteri er blevet et buzzword.
Man kan dog godt få indtrykket af, at
det er en lukket klub for udadvendte, højtråbende typer, som har fået
en g-e-n-i-a-l idé. Virkeligheden er
dog mere nuanceret. Heldigvis. De
færreste idéer er geniale, når de først
udtænkes – udfordringen består i at
teste og udvikle idéerne længe nok,
så de bliver gode. Målet med dagen
er at afmystificere iværksætterprocessen og udfolde bevægelsen fra
spæd idé til velfungerede forretning
med afsæt i masser af eksempler og
praktiske øvelser. Vi kommer til at arbejde med idégenerering og udvælgelse, testning af idéer og indsigt i
egne styrker og svagheder.

Vil du i gang med at investere i aktier, og vil
du have den rette viden til at komme godt fra
start med investeringerne? Så vær med denne
aften. Med afsæt i teori og praktiske erfaringer vil du denne aften lære om de muligheder
og risici, der kan opstå ved aktieinvestering,
og du vil få viden og værktøjer til at komme i
gang med aktieinvestering. Få en introduktion
til aktiehandel og grundlæggende viden om
fundamental analyse, forskellige værktøjer og
indsigt i relevante nøgletal. Hør også om fejl og
motivation, og find ud af, om aktieinvestering
er noget for dig. Underviser Morten M. Bang
er en erfaren aktieanalytiker og iværksætter
med 15 års erfaring inden for aktieinvestering
og ejendomsinvestering. Morten har en stor
passion for at gøre økonomi og investering
spændende og tilgængeligt for flere.

Kort og godt om
paradokser i ledelse
Holdnummer: 2121-127
Tid: 26/10, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 695 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Lotte Lüscher,
erhvervspsykolog, ph.d. i ledelse og indehaver,
Clavis Erhvervspsykologi

Som leder oplever du løbende krydspres og
paradoksale situationer. Du skal finde den
bedste løsning – der samtidig er den billigste.
Du skal sikre en langsigtet og stabil drift – og
samtidig honorere et krav om hurtige resultater. Du skal være tæt på medarbejderne – og
samtidig på tilpas stor afstand til at kunne
se, hvad organisationen har behov for. Det er
nemt at blive paralyseret af paradoksernes absurditet. Bliv introduceret til paradokstænkningen, og få konkrete greb og forslag til, hvordan
du forholder dig til komplekse problematikker
i organisationer. Undervisningen tager afsæt i
bogen ’Kort og godt om paradokser i ledelse’
(Dansk Psykologisk Forlag).

28/10: Er offentlig ledelse noget
særligt? Christian Bøtcher Jakobsen,
sundhedsprofessor og vicecenterleder, Kronprins Frederiks Center for
Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet,
og Lars Dahl Pedersen, seniorrådgiver
ved Kronprins Frederiks Center for
Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
04/11: Distribueret ledelse – når medarbejdere inddrages i løsningen af ledelsesopgaver. Anne Mette Kjeldsen,
lektor i statskundskab, Kronprins
Frederiks Center for Offentlig Ledelse,
Aarhus Universitet
11/11: Digital distanceledelse. Mathilde
Winsløw Albertsen, ph.d.-studerende
i statskundskab, Kronprins Frederiks
Center for Offentlig Ledelse, Aarhus
Universitet
18/11: Risiko ledelse i offentlige organisationer. Emily Tangsgaard, ph.d.-studerende i statskundskab, Kronprins
Frederiks Center for Offentlig Ledelse,
Aarhus Universitet
25/11: Horisontal ledelse – når opgaver
og brugere krydser organisatoriske
grænser. Anders Barslund Grøn, ph.d.
studerende i statskundskab, Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse, Aarhus Universitet
02/12: Personlighed, identitet og ledelse.
Oluf Gøtzsche-Astrup, adjunkt i
statskundskab, Kronprins Frederiks
Center for Offentlig Ledelse, Aarhus
Universitet, og Mathilde Cecchini,
adjunkt i statskundskab, Kronprins
Frederiks Center for Offentlig Ledelse,
Aarhus Universitet

Mere menneske, mindre
management. Filosofisk
inspiration til organisation
og ledelse
Holdnummer: 2121-121
Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Tommy Kjær Lassen, ph.d.
i anvendt filosofi og ekstern lektor i
videnskabsteori, Copenhagen Business
School

Få mere af dig selv med i det personlige lederskab og i dit arbejdsliv. Og
styrk det professionelle engagement
med metoder og indsigter fra praktisk filosofi. Filosofi er i disse år på vej
ind i ledelse og organisationsudvikling. Lær at bruge filosofiens metoder til at få mere refleksion, indsigt og
nærvær i det daglige arbejde. Få bl.a.
balance i arbejdslivet med handlingsfilosofi, eller lær at leve med det, der
ikke går op, gennem filosofisk paradoksledelse. Forløbet tager afsæt
i bogen 'Filosofi for ledere' (Samfundslitteratur).
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Handlemod

Skriv professionelt

Holdnummer: 2121-135

Holdnummer: 2121-119

Det meningsfulde arbejdsliv –
indsigter, forståelse og udvikling

Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 11/11, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Holdnummer: 2121-264

Underviser: Peter Laut Matzen, cand. mag. i
læring og forandringsprocesser

Hver gang vi står over for noget nyt og ukendt,
så banker hjertet lidt tungere, og tankerne fortæller dig, at du skal blive, hvor du er. Det er
helt alment og naturligt. Men det får os ofte
til at blive, hvor vi er, selvom det måske giver
mere mening at gøre noget andet. Du oplever
det måske, når du overvejer at søge nyt job,
skal sige nej til arbejdsopgaver eller foreslå noget nyt til teammødet. Med afsæt i teorier om
bl.a. forandrings- og læringsprocesser samt
cases stiller vi denne dag skarpt på, hvad der
hindrer os i tage at nye skridt, og hvilke strategier du kan bruge til at handle.

Erhvervspsykologens guide
til drømmejobbet

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Arbejder du med skriftlig kommunikation i erhvervsmæssig eller frivillig sammenhæng – eller vil du bare
gerne blive bedre til at skrive professionelt? Stort set alle virksomheder og organisationer arbejder med
skriftlig kommunikation, og mange
steder er der ansat kommunikationsmedarbejdere til at løse opgaverne. Fem forelæsere sætter fokus på,
hvordan du skriver professionelt.
11/11:

18/11:

Holdnummer: 2121-120
Tid: 10/11, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

25/11:

Underviser: Lars Lundmann, rekrutteringsrådgiver, ph.d. i rekruttering og leder af konsulenthuset
LUNDMANN samt sekretariatschef på mediehuset Solidaritet

02/12:

Hvad ville du gøre, hvis alt det, du vidste om
jobsøgning, jobsamtaler og personlighedstests var forkert? Hvis det var godt, at du er
i tvivl om, hvad du vil i dit næste job, og at
CV'et intet siger om dine kompetencer? Med
afsæt i erhvervspsykologiens teorier, metoder
og resultater bliver du klogere på, hvordan
du hacker din næste rekrutteringsproces, og
hvilke skjulte teorier du skal forstå for at blive
klædt godt på. Hvis du vil videre i din karriere,
er lidt utilfreds med dit job eller har brug for ny
inspiration, så vær med denne aften. Aftenen
tager afsæt i bogen ’Du skal ikke være dig selv
– erhvervspsykologens guide til at få det job,
du gerne vil have’ (Mental Press).

Tid: 16/12, onsdag, kl. 17.15-21.15

09/12:

Konkretiser din idé. Annette
Hoffskov, ekstern lektor i
retorik og kommunikation, Copenhagen Business
School og Aalborg
Universitet Copenhagen
Få gode skrivevaner – skriv
gode tekster. Mikkel Hvid,
journalist, cand.mag. i dansk
Skriv fejlfrit. Richard Madsen, adjunkt i anvendt lingvistik, Aalborg Universitet
Skriv til websites. Nanna
Friis, forfatter, cand.mag. i
dansk, Friis Kommunikation
Skriv velargumenteret. Stine Heger, forfatter og konsulent, cand.mag. i retorik og
dansk

Tag dine kollegaer med
på Folkeuniversitetet,
så bliver ny viden
bedre forankret på
arbejdspladsen

Underviser: Michael Nørager, ph.d. og lektor
i innovation og forandringsledelse, Aarhus
Universitet

Det gælder for både ledere og medarbejdere,
at vi kan frisætte store potentialer, når vi udvikler evnen til at forstå hinandens perspektiver. Det er, når vi integrerer vores forskellige
synspunkter og vidensområder, at nye løsninger opstår på arbejdspladsen. Den meningsfulde proces starter der, hvor trygheden tillader,
at vi ærligt tilkendegiver, hvad vi er gode til.
Men også hvad vi ikke er gode til. En sådan udvikling starter med en større selvindsigt, som
bidrager til en positiv indvirkning på selvværdet og selvrespekten. Når man ved, hvad man
kan bidrage med, kan man åbent og tillidsfuldt
tale med sine kolleger om nye opgaveløsninger. Uanset om man er leder eller medarbejder.
Få nye indsigter om det meningsfulde arbejdsliv og konkrete løsningsforslag til dine fastlåste
udfordringer.

Kort og godt om svære samtaler
Holdnummer: 2121-126
Tid: 15/12, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Underviser: Lene Flensborg, erhvervspsykolog
og partner, Organisation

Selv garvede ledere kan finde det stærkt udfordrende at initiere dialoger med medarbejdere
om svære emner som dårlig performance og
attitudeproblemer. Men der er mulighed for, at
svære samtaler bliver starten på dels at få løst
problemerne og samtidig styrker relationen
mellem leder og medarbejder. Denne aften bliver du præsenteret for den vigtigste viden om,
hvordan du forbereder, gennemfører og følger
op på de svære samtaler på arbejdet. Undervisningen tager afsæt i bogen ’Kort og godt om
svære samtaler’ (Dansk Psykologisk Forlag).
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Morgenkaffe
og frokost
er inkluderet

Heldagskurser
– få inspiration og
redskaber til dit arbejdsliv
Tilbring en lærerig dag i de smukke omgivelser på Moesgaard Museum, og
få viden om, hvordan du håndterer konflikter på arbejdspladsen eller om,
hvordan du brænder igennem med dine præsentationer.
Hverdagens konflikter
Holdnummer: 2111-294

Præsentationsteknik
– slip frygten og grib publikum

Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 10.30-16.15

Holdnummer: 2111-328

Pris: 1275 kr.(inkl. morgenkaffe og frokost)
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15
Underviser: Elisabet Skov Nielsen, ledelseskonsulent og cand.psych.,
UKON

Det kan give anledning til både grin og alvor, når vi tænker tilbage
på hverdagslivets små og store konflikter. De fleste af os oplever
jævnligt sammenstød med andre mennesker på arbejdspladsen
og i privaten – det er en fast del af vores sociale liv. Alligevel kan
selv mindre konflikter vække et stort ubehag hos os, fordi de kan
gøre ondt på vores relationer og igangsætte reaktionsmønstre
hos os selv, som vi ikke bryder os om og har svært ved at styre.
Få en introduktion til hverdagens konflikter med viden og øvelser,
som gør dig bevidst om, hvordan daglige samspil kan eskalere til
konflikt – og hvad du selv kan gøre, for at handle på gode måder,
når det sker.

Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 10.30-16.15
Pris: 1275 kr. (inkl. morgenkaffe og frokost)
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15
Underviser: Rikke Dinnetz, cand.mag. i kommunikation, lektor,
journalist og forfatter

Vil du gerne blive endnu bedre til at tale foran en forsamling og
brænde igennem med dit budskab? Ville du ønske, at du kunne
slippe nervøsiteten og hvile i dig selv, når du står over for et publikum? Og har du brug for teknikker til at argumentere, så dine
modtagere tager vel imod det, du siger? Så vær med denne dag,
hvor vi stiller skarpt på præsentationsteknik. Lær bl.a., hvordan
du bruger dit kropssprog og din stemme hensigtsmæssigt. Hvordan du fanger dit publikum og opnår dit ønskede outcome. Hvordan du strukturerer en tale – uanset om det er et mødeoplæg,
et foredrag eller en konfirmationstale. Og hvordan du slipper din
nervøsitet og brænder igennem.

Psykologi
og sundhed

Hjernemad

Mindfulness og compassion

Holdnummer: 2111-110

Robusthed i praksis
– i hverdags- og arbejdslivet

Tid: 26/1, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2111-285

Tid: 26/1, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Ingen undervisning 16/2

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Tid: 26/1, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Kan vi spise os til et bedre mentalt
helbred? Vi ved det alle sammen
godt – det, vi spiser, påvirker vores
fysiske og psykiske sundhed. Men
hvordan påvirker kosten rent faktisk
vores hjerne?
26/01: Introduktion til hjernen, og
hvorfor den har brug for
mad. Per Bendix Jeppesen,
lektor i endokrinologi, Aarhus Universitetshospital
02/02: Tarmen – den tredje hjerne?
Anders Abildgaard, læge,
ph.d., Institut for Klinisk
Medicin, Aarhus Universitet
09/02: Hjernekemi og spiseadfærd.
Jakob Linnet, dr.med., ph.d.,
cand.pscyh.aut., leder af
klinik for ludomani og BED,
Odense Universitetshospital
16/02: Toptrimmede tarme og
tanker. Mette Borre, klinisk
diætist, Aarhus Universitetshospital
23/02: Vaner, kropserfaring,
selvkontrol og måltider.
Niels Viggo Hansen, filosof,
fysiker, postdoc ved Dansk
Center for Mindfulness,
Aarhus Universitet
02/03: Hjernens aldring – kan den
påvirkes af det, vi spiser?
Tinna Ventrup Stevnsner,
lektor i molekylærbiologi,
Aarhus Universitet

Robusthed og personlig styrke er personlige træk, som flere og flere efterspørger i en
verden med store krav, konstante forandringer,
fyldte familiekalendere, højt tempo og stress.
Hvad er robusthed egentlig for noget, og hvordan udvikler og skaber man robusthed både
privat og på arbejdet? Få værktøjer til at skabe
robusthed hos andre og til at fremme robusthed hos dig selv som privatperson. Forelæsningsrækken bygger på bogen ’Robusthed i
praksis’ (Forlaget Mindspace).
26/01: Introduktion og robusthed via
flowtilstande. Frans Ørsted Andersen,
lektor i uddannelsesforskning, Aarhus
Universitet
02/02: Kollektiv robusthed. Mads Bab,
master i positiv psykologi, forfatter,
indehaver af Gnist
09/02: Relationer og robusthed. Eva Hertz,
psykolog, ph.d. og stifter af Center for
Mental Robusthed
16/02: Opbygning af mentale muskler og
robusthed. Louise Tidmand, ph.d.,
forfatter og uddannelseschef i StyrkeAkademiet
23/02: Robusthed, livsduelighed og
karakterstyrker. Louise Tidmand,
ph.d., forfatter og uddannelseschef i
StyrkeAkademiet
02/03: Positiv kommunikation styrker din
robusthed. Rikke Dinnetz, cand.mag. i
kommunikation, journalist og forfatter
09/03: Mening – en vej til robusthed. Nina
Tange, cand.scient.soc., specialkonsulent, DPU, Aarhus Universitet

Holdnummer: 2111-338

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Mindfulness handler om at træne en række
mentale redskaber, som giver dig mulighed for
at leve livet med al dets medgang og modgang.
I forlængelse af mindfulnesstraditionen er et
nyt område vokset frem. Det hedder compassion, og det har i større grad end mindfulness
sit fokus på vores relation til andre mennesker.
Få indsigt i den nyeste forskning inden for
mindfulness og compassion i teori og praksis,
og hør, hvordan du kan bruge det i hverdagen.
26/01: Introduktion: mindfulness og compassion. Nanja Holland Hansen, cand.
psych.aut. og certificeret CCTunderviser
02/02: Empati – kontakten mellem dig og
mig. Peter Høeg, mag.art. i
litteraturvidenskab og forfatter
09/02: Compassion for børn og unge.
Katinka Gøtzsche, adjunkt, Dansk
Center for Mindfulness, Aarhus
Universitet
23/02: Compassions betydning for menneske og samfund. Martijn van Beek,
lektor i antropologi, Aarhus
Universitet
02/03: Compassion i terapi. Lena Højgård
Isager, cand.psych.aut., specialist i
psykoterapi og supervision,
Psykologhuset Kognitivt Fokus
09/03: Compassiontræning til pårørende
af psykisk syge. Nanja Holland Hansen, cand.psych.aut. og certificeret
CCT-underviser
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Mental sundhed
i hverdagen

60+ en ny begyndelse

Alt hvad du bør vide om psykologi

Holdnummer: 2111-193

Holdnummer: 2111-192

Holdnummer: 2111-194

Tid: 28/1, 6 torsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 2/2, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Ingen undervisning 16/2

Tid: 27/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Vores mentale sundhed har stor indflydelse på vores livskvalitet og på
risikoen for at udvikle psykiske lidelser. For at opnå mental sundhed lyder
nogle af rådene, at vi skal spise sundt,
vi skal sove godt, og vi skal huske at
tage en pause fra bekymringerne.
Men hvad er det, vi reelt skal spise
for at få overskud i hverdagen? Hvordan sørger man for at sove godt? Og
hvordan er det lige, vi slipper bekymringerne?
27/01: Sov godt. Poul Jørgen
Jennum, klinisk professor i
neurofysiologi og overlæge,
Glostrup Hospital og
Københavns Universitet
03/02: Spis dig glad. Anne Wilhjelm
Ravn, klinisk diætist, Aarhus
Universitetshospital
10/02: Fysisk aktivitet, psykisk
sundhed og livskvalitet.
Julie Midtgaard, seniorforsker, lektor og psykolog,
Rigshospitalet og
Københavns Universitet
17/02: Hold dig mentalt aktiv.
Albert Gjedde, professor i
translationel neurobiologi,
Syddansk Universitet
24/02: Tag en pause. Mindfulness
og meditation. Lone Belling,
cand.phil., certificeret mindfulnesstræner
03/03: Psykisk sygdom og terapeutiske værktøjer. Malene
Klindt Bohni, cand.psych.

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har
– uden at det er gået rigtigt op for os
– også fået en spritny fase i livet mellem voksen og gammel. Stadig flere
60+’ere oplever, at de både mentalt
og fysisk kan meget mere end forventet. Hvad skal den nye livsfase
så bruges til? Få et grundigt kig ind
ad vinduet til de mange aspekter i
den nye begyndelse som fuldvoksen
60+’er. Og hør forskernes bud på,
hvad et godt, sundt og meningsfuldt
liv som 60+’er kan være.
28/01: Den nye livsfase – når ’det
er alderbedst'. Poul-Erik
Tindbæk, chefkonsulent og
ph.d., en3karriere
04/02: Sociale relationers indvirken på sund aldring.
Charlotte Juul Nilsson, læge,
lektor og ph.d., Afdeling for
Social Medicin, Københavns
Universitet
11/02: Positiv psykologi og det
meningsfyldte liv. Hans
Henrik Knoop, lektor i
psykologi, Aarhus Universitet, samt ekstraordinær
professor, North-West
University, South Africa
18/02: Hold hjernen i gang. Ole
Lauridsen, lektor emeritus
i undervisning og læring,
Aarhus Universitet
25/02: Sund og aktiv aldring –
hvad kan man selv gøre
(på letforståeligt engelsk).
Suresh Rattan, professor
emeritus i biogerontologi,
Aarhus Universitet
04/03: Livsfortællinger – hvordan
vi ser tilbage på vores liv.
Dorthe Kirkegaard Thomsen,
professor i kognitionspsykologi, Aarhus Universitet

Gratis Kraniebrudpodcast med forskerne:
radio4.dk/program/
kraniebrud
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Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Hvordan fungerer menneskets hukommelse, hvad påvirker vores sociale adfærd, og hvordan udvikles vores
personlighed? Psykologi handler om at forklare, hvorfor
vi mennesker oplever, føler, tænker, handler og udvikler
os, som vi gør. Få indblik i de vigtigste milepæle inden
for psykologien, og bliv introduceret til den nyeste viden
på området. Forelæsningerne giver desuden redskaber
til refleksion og analyse af psykologiske problemstillinger. Bliv klogere på dig selv, og få en bedre forståelse og
respekt for menneskers forskelligheder.
02/02: Kognitionspsykologi. Dorthe Kirkegaard
Thomsen, professor i kognitionspsykologi,
Aarhus Universitet
09/02: Læringspsykologi. Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelsesforskning, Aarhus Universitet
23/02: Socialpsykologi. Inger Glavind Bo, lektor i
socialpsykologi, Aalborg Universitet
02/03: Personlighedspsykologi. Ole Michael Spaten,
lektor i personlighedspsykologi, Aalborg
Universitet
09/03: Udviklingspsykologi. Peter Krøjgaard, professor i udviklingspsykologi, Aarhus Universitet

Den kreative kraft – udnyt dit potentiale
og skab et meningsfuldt liv
Holdnummer: 2111-073
Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 505 kr., studerende 295 kr.
Undervisere: Lærke Egefjord, læge, forfatter og billedkunstner, og Mette Møller, cand.psych.aut., erhvervspsykolog og specialist og supervisorgodkendt i ledelse og
organisation

Hvordan kan kunst og kreativitet hjælpe dig til et
meningsfuldt liv, både privat og på arbejdspladsen?
Kunst og kreativitet gavner helbredet psykisk såvel
som fysisk og dæmper symptomer på angst, stress og
depression. Du kan ovenikøbet blive en bedre leder af
at gå på kunstmuseum, og kunsten styrker din intuition
og hjælper dig med at træffe bedre beslutninger. Men
hvordan? Denne dag fokuserer vi på kunstens og kreativitetens væsen – i det enkelte menneske, i et sundhedsperspektiv og i ledelse af eget og andres liv.
10.00: Kunst og kreativitet på recept og med på job
12.00: Frokostpause
12.45: Workshop med guidede, kreative øvelser og
små oplæg
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Relationskompetencer
– styrk dine relationer

Ensomhed, kedsomhed
og vemod

Holdnummer: 2111-319

Holdnummer: 2111-191

Grøn af misundelse
– det moderne liv og
evolutionspsykologien

Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Holdnummer: 2111-321

Underviser: Rikke Dinnetz, cand.mag.
i kommunikation, journalist og forfatter

Underviser: Jørn Henrik Olsen, ph.d. i teologi, forfatter og
billedkunstner

Relationer er det vigtigste, vi har, og
hvordan vi går i relation med andre,
har direkte indflydelse på vores personlige livskvalitet, helbred og trivsel
på jobbet. Relationskompetence er
kunsten at se og møde et andet menneske, som det er – uden at ville lave
det om. Det kræver selvindsigt, og
derfor handler relationskompetence
om, hvordan vi som mennesker kan
blive bedre til at gå i kontakt med
både os selv og med andre mennesker. Med afsæt i ny såvel som klassisk forskning får du denne dag indsigter, øvelser og konkrete værktøjer,
der kan styrke dine relationer på
arbejdspladsen, i familien – og med
dig selv.

Er ensomhed, kedsomhed og vemod noget, vi skal bekæmpe og forsøge at komme til livs? Eller er der andre
måder at begribe og håndtere disse i høj grad aktuelle fænomener og følelser på? Kan tristhed og vemod
måske ligefrem blive en drivkraft til fornyelse og kreativitet? Med væsentlige perspektiver og indsigter fra
psykologien, eksistensfilosofien, sociologien og kunstog litteraturhistorien vil vi forsøge at besvare disse udfordrende spørgsmål, når vi undersøger ensomhedens,
kedsomhedens og vemodets væsen, begrænsninger og
muligheder.

Bliv ven med dine tanker
Holdnummer: 2111-210
Tid: 9/3, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Ina Skyt, psykolog og ph.d.
i psykologi, Aarhus Universitet

Metakognitiv terapi er en nyere metode til behandling af en række psykiske
lidelser som fx angst og depression.
Modsat mange andre terapiretninger
fokuserer metoden ikke så meget på
det konkrete indhold af tanker, men
derimod på, hvad man stiller op med
tanker. Centralt står det ’kognitive
opmærksomhedssyndrom’, der dækker over en række uhensigtsmæssige
strategier som bekymring, grublen,
overopmærksomhed og undgåelsesadfærd. Det er strategier, som mange
af os kender til, og som kan bidrage
til udviklingen og opretholdelsen af
psykisk lidelse. Undervisningen giver
en grundlæggende introduktion til
metakognitiv terapi samt konkrete
værktøjer og øvelser til at identificere
uhensigtsmæssige strategier og begrænse fx bekymringer og grublerier.

Kort og godt om gigt.
Slid-, urinsyre- og leddegigt
Holdnummer: 2111-072
Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Jill Byrnit, cand.psych.aut.
og ph.d. i evolutionspsykologi

Vi lever i en tid, der rummer store
valgmuligheder omkring, hvordan vi
ønsker at forvalte vores liv. Med afsæt
i evolutionspsykologi og komparativ
psykologi lægges det moderne menneskeliv denne dag under luppen. Få
indblik i, hvordan moderniteten rejser
problemstillinger, der på forskellig
vis støder sammen med menneskets
medfødte sociale programmer og
instinktberedskaber, og hvilke muligheder vi evt. har for at håndtere disse
sammenstød. Undervisningen tager
afsæt i udgivelsen ’Grøn af misundelse – og andre fortællinger om det
moderne menneskeliv’ (Plurafutura
Publishing).

Underviser: Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og klinisk
lektor i reumatologi, Aarhus Universitet

Smerter, ømme og stive led og nedsat bevægelighed.
Over 300.000 danskere har fået diagnosen gigt, og
nogle lever fint med sygdommen, mens andre lider af
voldsomme smerter, nedsat bevægelighed og forringet
livskvalitet. Ca. 1700 personer får hvert år stillet diagnosen kronisk leddegigt i Danmark, og sygdommen rammer kvinder tre gange så hyppigt som mænd. Og så er
urinsyregigt kommet tilbage. Men hvad er gigt egentlig?
Hvad er forskellen på gigttyperne, og hvad kan man selv
gøre for at bevare et godt og aktivt liv?

Demens – hvad ved vi?
Holdnummer: 2111-202
Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Peter Roos, neurolog, Neurocentret Rigshospitalet

Mange af os vil i løbet af livet komme i berøring med
demens, måske som pårørende eller måske selv som syg.
Faktisk anslås knap 90.000 danskere at have demens.
Vi kan alle glemme tid og sted eller aftaler. Men ved
demens påvirker hukommelsesproblemerne i særdeleshed dagligdagen. Undervisningen stiller skarpt på den
nyeste viden om demenssygdomme og forebyggelse af
intellektuel svækkelse. Få svar på spørgsmål som: Hvad
sker der i hjernen ved demens? Er der overhovedet noget at stille op? Og hvad med de pårørende?

Dit selvværd
og din selvtillid
Holdnummer: 2111-234
Tid: 22/3, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Rune Kappel, cand.psyk.
aut. og teamleder, Aarhus Universitet

Klappen går ned til din mundtlige
eksamen. Svedige håndflader, mens
du klatrer op på talerstolen til en stor
konference. Et opgivende suk, når du
kigger ned over dagens uoverskuelige to-do-liste. Langt de fleste af os
har stået i en situation, hvor vi følte
os utilstrækkelige, og hvor troen på
egne evner ikke rakte langt. Selvværd er et populært emne inden for
psykologien, der sætter fokus på et
individs anerkendelse af sin egen
værdi. Men hvad er selvværd egentlig? Kan selvværdet blive for højt? Og
hvordan adskiller det sig fra selvtillid? Denne aften kan du blive klogere
på selvværd og selvtillid, og hvilken
betydning selvkontrol har i den sammenhæng.
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Hvad alle bør vide om mænd

Fup og fakta om dine gener

Naturen som terapi

Holdnummer: 2111-007

Holdnummer: 2111-201

Holdnummer: 2111-336

Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15

Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15

Tid: 25/3, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Bog: Det er muligt at købe bogen til særpris i
forbindelse med undervisningen

Undervisere: Thomas G. Jensen,
institutleder og professor i medicinsk
genetik, Aarhus Universitet, og Mette
Nyegaard, lektor i genetik, Aarhus
Universitet

Underviser: Simon Høegmark, naturvejleder
og ph.d.-studerende i naturterapi, Syddansk
Universitet

Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge og
specialist i klinisk sexologi

De taler om skønhed, sundhed, følelser, sex
og parforhold. Og de læser om det i ugeblade, magasiner, bøger og litteratur. Kvinderne. Men hvad gør mændene? Bliv klogere på
mænd, mandesundhed og mandens seksuelle
univers. Foredraget gør op med de mange
usande mandemyter, vi alle, uanset køn, lever
med. Der er garanti for helt konkrete, forskningsunderstøttede budskaber om mænd
og mandesundhed. Få hands-on-viden, som
kan bruges både i familie- og arbejdslivet, og
uanset om du er mand eller kvinde, single eller
i et parforhold. Undervisningen tager afsæt i
bogen 'Hvad alle bør vide om mænd' (Lindhardt og Ringhof).

Har dine gener indflydelse på, om du
er til kaffe eller ej? Er generne afgørende for din IQ? Får du sandsynligvis
også en depression, hvis din far har
haft en? Og er din vægt genetisk betinget? Medierne kan hurtigt give os
det indtryk, at der findes et gen for
snart sagt alt. Så hvad er fup, og hvad
er fakta? Hvilke muligheder og udfordringer ligger der i, at et træk eller
en sygdom er genetisk betinget? Og
hvilken rolle spiller de omgivelser, vi
interagerer med, for vores arvemasse? Bliv klogere på, hvad gener er og
kan, den nyeste forskning på området og de etiske aspekter.
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Mange
kender
oplevelsen
af,
at
naturen kan gøre noget godt ved os. Vi slapper af, sanserne skærpes, og humøret stiger.
Forskning peger på, at naturen har mange
positive effekter på os – både fysisk og mentalt. Men i dag lever mange af os i bymiljøer
langt væk fra naturen, og vi har ofte for travlt
eller glemmer helt at bruge naturen. Med afsæt i den nyeste forskning inden for naturvidenskab, psykologi og filosofi stiller vi denne
aften skarpt på naturens helbredende kræfter.
Få inspiration og konkrete øvelser til at trække
naturens helbredende kræfter mere ind i hverdagen. Undervisningen tager afsæt i bogen 'Vi
er naturen' (Muusmann Forlag).

Psykiske lidelser hos børn og unge
Holdnummer: 2111-204
Tid: 25/3, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Per Hove Thomsen, overlæge og
professor i børne- og ungdomspsykiatri, Aarhus
Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien,
Skejby

ADHD, autisme, triste tanker, bekymringer,
tvangssymptomer, angst og spiseforstyrrelser.
Børn og unge, psykiske problemer og psykiatriske diagnoser fylder mere og mere i den
daglige debat blandt både fagfolk og forældre.
Gennem de seneste år er der sket en mærkbar stigning af børn og unge, som henvises
til psykiatrisk udredning og behandling, mens
flere og flere børn med psykiatriske diagnoser
ønskes inkluderet i almindelige klasser. Denne
aften kan du blive klogere på en række psykiske tilstande og lidelser hos børn og unge, og
få indblik i årsager, udvikling og behandlingsmetoder. Aftenen tager bl.a. afsæt i bogen
'Psykiske lidelser i skolealderen. En guide for
forældre og lærere' (Hans Reitzels Forlag).

Hvad alle bør vide om mænd,
mandemyter og mandesundhed
– også for kvinder. Se side 25.
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Guide til et sundt liv
Solopgangsløb til Hearts
& Minds Festival. Løb med
Folkeuniversitetet to aftener
i foråret. Se side 27.

Holdnummer: 2111-348
Tid: 6/4, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Kroppen gør krav på vores opmærksomhed, og vi forsøger at pleje den
med nærende kost, den rette mængde søvn og ofte også et par snørede
løbesko. Sundhed er godt stof, og
blandt andet derfor bliver vi konstant
bombarderet med budskaber om,
hvad vi skal gøre for at holde kroppen i gang og leve et langt og godt
liv. Men hvad er fup, og hvad er fakta?
Bliv klogere, når fire eksperter guider
dig til, hvad du selv kan gøre for at
skabe rammerne for et sundt liv.
06/04: Det sunde liv på lang
sigt. Sociale relationers
betydning for vores mentale helbred. Charlotte Juul
Nilsson, læge, lektor og ph.d.,
Afdeling for Social Medicin,
Københavns Universitet
13/04: Sundhed indefra. Bakterier,
tarmen og ernæringens betydning. Mette Borre, klinisk
diætist, Aarhus Universitetshospital
20/04: Undgå sygdom. Virus og
vacciner. Lars Østergaard,
professor i infektionsmedicin, Aarhus Universitet
27/04: Et stærkt legeme. Hold dig
fysisk frisk. Ole Bækgaard
Nielsen, institutleder og professor i medicinsk fysiologi,
Aarhus Universitet

Positiv psykologi i hverdagen
Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Forståelsens psykologi
– mentalisering i teori
og praksis

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Holdnummer: 2111-289

Holdnummer: 2111-190

Der vil altid eksistere dårligdomme og udfordrende
situationer i hverdagen, som kan optage vores tanker
negativt, dræne os for energi og få os til at miste overblikket. Men man kan gøre meget for at forebygge det
ved at prioritere dét, der gør livet værd at leve – også
når man møder modgang. Positiv psykologi er en nyere
gren af psykologien, som fokuserer på, hvordan man kan
trives og fungere godt i hverdagen. Bliv introduceret til
den positive psykologi.
06/04: Introduktion til den positive psykologi.
Hans Henrik Knoop, lektor i psykologi, Aarhus
Universitet, samt ekstraordinær professor,
North-West University, South Africa
13/04: Mental robusthed i hverdagen. Ida Thrane
Hertz, cand.mag. i psykologi og kommunikation, chefkonsulent, Center for Mental Robusthed
20/04: Motivation i hverdagen. Ib Ravn, lektor i organisatoriske vidensprocesser, Aarhus Universitet
27/04: Foretagsomhed i hverdagen. Anne Kirketerp
Linstad, ph.d. i foretagsomhed og ekstern
lektor, Aarhus Universitet
04/05: Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelsesforskning, Aarhus Universitet
11/05: Lykke i hverdagen. Jonas Fisker, autoriseret
psykolog og ph.d.-studerende, Psykiatrisk
Center København

Tid: 12/4, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Line Sangild Thimmer,
psykolog, Center for Mentalisering

Mentalisering, eller det at have sind
på sinde, handler om at have fokus
på, hvad der foregår i ens eget sind,
og hvad der foregår hos andre. I
dagligdagen er mentalisering helt
centralt for vores samspil med andre
mennesker, hvor vi prøver at forstå
intentionen bag både egen og andres
adfærd. Når vi oplever intense følelser, eller når vi mangler ressourcer,
bliver vores mentaliseringsevne dog
udfordret, og vi går fejl af hinanden,
misforstår og kan havne i konflikt.
Bliv klogere på mentalisering i teori
og praksis.
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Viden med puls: Løbetræning
– præstation og sundhed

Kender du en psykopat?

Holdnummer: 2111-055

Tid: 18/5, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30

Holdnummer: 2121-004

Tid: 12/4, 2 mandage, kl. 17.15-20.00

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Tid: 17/8 2021, 1 tirsdag, kl. 10.30-16.30

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Underviser: Tine Wøbbe, chefpsykolog
ved Psykiatrisk Center Sct. Hans

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Obs: Mød op iklædt tøj og sko egnet til løb
Underviser: Simon Lønbro, studielektor, ph.d.,
Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet

En tredjedel af alle danskere løbetræner
regelmæssigt. Nogle for naturoplevelsen og
den sociale gevinst, mens andre har øje for
sundhedseffekten eller ønsker at forbedre
deres løbepræstation. Men hvordan bør man
løbetræne? Er intervaller nødvendige, hvor
mange og hvor lange skal de være? Hvorfor
er pauserne vigtige? Hvorfor er løbetræning
sundt? Hvor lidt skal der til, og kan man løbe
for meget? Undervisningen byder på en inspirerende vekselvirkning mellem oplæg om
træningsfysiologi og løbeture med indlagte
øvelser, hvor vi kobler teori og praksis. Vi afprøver forskellige typer af løb og supplerende
træningsøvelser, mens vi diskuterer spændende emner centreret omkring løb.

Holdnummer: 2111-349

De fleste af os vil nok mene, at vi
ikke møder ret mange psykopater
i hverdagen. Vi hører om dem i TV
eller fascineres af fiktive karakterer.
Men psykopati kan komme til udtryk i både større og mindre grad. I
Danmark antager man, at der findes
omkring 250.000 psykopater. Det
betyder, at vi hver især kender én –
måske to. Så hvad dækker begrebet
egentlig over? Hvornår er man psykopat? Hvor møder man dem typisk,
og hvordan tackler man en psykopat? Undervisningen tager bl.a. afsæt
i bogen ’Kort og godt om psykopati’
(Dansk Psykologisk Forlag).

Recepten på lykke 2.0

Tarmen – fra ende til anden

Tid: 18/5, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30

Holdnummer: 2111-200

Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge og specialist i klinisk sexologi

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Undervisere: Mette Borre, klinisk diætist, Aarhus
Universitetshospital, og Lotte Fynne, speciallæge
og forsker i mave-tarm-lidelser

Tarmen har en utrolig kompleks fysiologi. Den
har bl.a. sit helt eget nervesystem, opsuger
næringsstoffer og producerer hormoner, der
er afgørende for vores daglige liv. Vi kan ikke
lide at tænke på, at vi bærer rundt på en tarm
smækfyldt med bakterier, men foruden ville vi
være fortabte. Tarmens bakterieflora beskytter os mod al mulig ondskab og kan muligvis
påvirke, om vi fx bliver tykke eller udvikler
kræft. Bliv klogere på tarmsystemet, de mest
almindelige forstyrrelser af tarm og afføring
og ernæringens betydning for tarmen. Få også
viden om, hvad du selv kan gøre for at få en
sund tarm.

Litteraturterapi
– magien ved at læse og skrive

Underviser: Karen Margrethe Schifter Kirketerp,
autoriseret psykolog

Litteratur er et enestående medie med en særlig kraft til at overskride grænser og udvide
livsverdener, men med det blanke papir kommer også en unik mulighed for at undersøge
vores egne indre verdenskort, skabe fiktive
verdener uden restriktioner, værne om vores
egen stemme og skabe en mulig "verbal kremation" af svære oplevelser. Inden for psykologiens verden viser forskning, at litteratur
bl.a. kan medvirke til stressforløsning, styrket
analytisk tænkning, udvidet selvforståelse og
-refleksion samt øget empati.

Livskvalitet – grib det gode liv
Holdnummer: 2121-069

Holdnummer: 2111-352

Tid: 10/5, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
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Stort set alle danskere er blevet påvirket af den aktuelle sundheds- og
finanskrise udløst af coronavirus.
Vi har reageret forskelligt – med
forvirring, fortvivlelse, stress, frygt,
sygdomsangst m.m. Mange er bekymrede for at miste jobbet eller har
allerede mistet det. Andre har lidt under måneder med begrænset socialt
samvær. Bliv klogere på, hvordan du
værner om glæden og trivslen i krisetider med afsæt i positiv psykologi
samt Jesper Bay-Hansens kliniske
erfaringer som læge og samtaleterapeut. Du vil få inspiration til, hvad
lykkeaktiviteter kan være, og blive
klogere på, hvordan vi mennesker
ofte udvikler os allermest, når livet
byder på modgang. Undervisningen
tager udgangspunkt i udgivelsen
’Recepten på lykke 2.0’.

Tid: 6/9, 5 mandage, kl. 19.30-21.15
Ingen undervisning 13/9
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Med stress og jag haster vi afsted i vores egen
lille verden. Med hovedet begravet i telefonen
og tankerne beskæftiget med fortidens fejltrin
og fremtidens bekymringer. Men er der en vej
til et mere enkelt liv? Et liv med fokus på nærvær og samvær. Et liv, hvor vi sænker farten,
vender udviklingsræset ryggen og i stedet
mærker verden og er til stede i nuet – til gavn
for os selv og dem omkring os. Et liv med øget
livskvalitet.
06/09: Hjernen, fordybelse og koncentration. Albert Gjedde, professor i
translationel neurobiologi, Syddansk
Universitet
20/09: En pause i naturen. Simon Høegmark,
naturvejleder og ph.d.-studerende i
naturterapi, Syddansk Universitet
27/09: Den gode samtale. Carsten Fogh
Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi,
Aarhus Universitet
04/10: Positiv psykologi. Hans Henrik Knoop, lektor i psykologi, Aarhus
Universitet, samt ekstraordinær
professor, North-West University,
South Africa
11/10: Skønlitteraturens helbredende kraft.
Mette Steenberg, forsker i litteratur,
Aarhus Universitet
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60+ en ny begyndelse

Medicin på et semester

Holdnummer: 2121-072

Psykologisk læseklub
– fortællinger om os

Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2121-259

Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har
– uden at det er gået rigtigt op for os
– også fået en spritny fase i livet mellem voksen og gammel. Stadig flere
60+’ere oplever, at de både mentalt
og fysisk kan meget mere end forventet. Hvad skal den nye livsfase
så bruges til? Få et grundigt kig ind
ad vinduet til de mange aspekter i
den nye begyndelse som fuldvoksen
60+’er. Og hør forskernes bud på,
hvad et godt, sundt og meningsfuldt
liv som 60+’er kan være.
08/09: Sund og aktiv aldring –
hvad kan man selv gøre
(på letforståeligt engelsk).
Suresh Rattan, professor
emeritus i biogerontologi,
Aarhus Universitet
15/09: Den nye livsfase – når ’det
er alderbedst’. Poul-Erik
Tindbæk, chefkonsulent og
ph.d., en3karriere
22/09: Hold hjernen i gang. Ole
Lauridsen, lektor emeritus
i undervisning og læring,
Aarhus Universitet
29/09: Sociale relationers indvirken på sund aldring.
Charlotte Juul Nilsson, læge,
lektor og ph.d., Afdeling for
Social Medicin, Københavns
Universitet
06/10: Positiv psykologi og det
meningsfyldte liv. Hans
Henrik Knoop, lektor i
psykologi, Aarhus Universitet, samt ekstraordinær
professor, North-West
University, South Africa
13/10: Livsfortællinger – hvordan
vi ser tilbage på vores liv.
Rikke Amalie Agergaard
Jensen, postdoc i psykologi,
Aarhus Universitet

Holdnummer: 2121-076

Tid: 8/9, 5 onsdage i september - december, kl.
17.30-19.15. Se alle datoer på fuau.dk

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Hver dag arbejder lægerne for at holde os sunde og raske og praktiserer et grundigt detektivarbejde i jagten på den rigtige diagnose eller
behandling. Dette arbejde kræver en grundlæggende forståelse for mennesket, kroppens
anatomi og fysiologi, genetik, biokemi og meget andet. Start her, og få en introduktion til
mennesket, sundhed og sygdom.

Litteratur er et unikt medie med en helt særlig
kraft til at overskride grænser. Vi reagerer og
oplever følelser, i takt med at vores øjne glider over ordene. Litteraturen kan vise os ting,
vi ellers ikke ville have oplevet; uden at flytte
fødderne kan vi rejse med Moby Dick over verdenshavene, forstå Aidts sorg eller forsvinde
ind i klædeskabets portal mod Narnia. Inden
for psykologiens verden viser forskning, at
litteratur og fortællinger bl.a. kan medvirke til
stressforløsning, styrket analytisk tænkning,
øget selvforståelse og -refleksion samt øget
empati. I denne læseklub dykker vi ned i de
psykologiske aspekter ved at læse litteratur.
Se mere om forløbet samt litteraturliste på
fuau.dk.

Socialpsykologi
Holdnummer: 2121-074
Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Maria Ovesen, ph.d. i
socialpsykologi

Som mennesker er vi dybt afhængige af hinanden. Det gælder fysisk, men også psykologisk.
Vores identitet og selv skabes igennem relationer med andre mennesker. Socialpsykologi
handler om mennesket som socialt væsen og
om forholdet mellem individ og samfund. Hele
livet igennem påvirkes vores tanker og adfærd
af vores medmennesker og det samfund, vi
indgår i. Socialpsykologi er et fascinerende felt,
som både består af genkendelige hverdagsobservationer og kontroversielle forsøg. Bliv
klogere på socialpsykologiens teorier og metoder, og få en bedre forståelse af dig selv og
andre mennesker som sociale væsener – på
godt og ondt.
08/09: Introduktion til socialpsykologi.
Selv og identitet
15/09: Altruisme og ondskab
22/09: Magt, roller, positioner
29/09: Fællesskaber og nære relationer
06/10: Selvrealisering og selvfremstilling
13/10: Mennesket som historiefortæller

08/09: Anatomi og fysiologi – hvordan er
kroppen opbygget? Ole Bækgaard
Nielsen, institutleder og professor i
medicinsk fysiologi, Aarhus Universitet
15/09: Biokemi – hvad fortæller en blodprøve? Anne-Mette Hvas, professor,
overlæge hos Aarhus Universitetshospital
22/09: Immunologi – hvordan forsvarer
kroppen sig? Christian Erikstrup,
læge, ph.d., klinisk professor ved
Institut for Klinisk Medicin
29/09: Genetik – hvad fortæller dine gener?
Thomas G. Jensen, institutleder og
professor i medicinsk genetik, Aarhus
Universitet
06/10: Epidemiologi – hvem er det, der
bliver syge – og hvorfor? Mette
Nørgaard, professor i epidemiologi,
Aarhus Universitet
13/10: Personlig medicin – kan behandling
tilpasses den enkelte? Claus Højbjerg
Gravholt, professor i endokrinologi,
Aarhus Universitet

Kombinér
forelæsninger på
Folkeuniversitetet
med et lækkert måltid i
Matematisk Kantine
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Vi kigger ind i vores
fantastiske krop. Her på
Universitetshospitalet til
Århundredets Festival.
I foråret i forelæsningsrækken ‘Medicin på et
semester’ side 28.

Hverdagens udfordringer

Følelsernes kompas

Holdnummer: 2121-071

Holdnummer: 2121-173

Fup og fakta om
børns udvikling

Tid: 14/9, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 28/9, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Holdnummer: 2121-234

Vi kommer alle til at stå i svære situationer og dilemmaer i livet. Fra småirritationer i parforholdet til store livskriser, der
former os og sætter kursen for vores liv, lykke
og velvære. Hvis der dog bare fandtes en manual til livet, så vi kunne slå de gode løsninger
op! Det gør der ikke. Men der findes forskere,
der hver dag arbejder med områder, teorier og
metoder, som kan give inspiration, perspektiver og værktøjer til at navigere i hverdagens
udfordringer. Fem forskere giver deres bud.
14/09: Bliv ven med dine tanker – om metakognitiv terapi. Ina Skyt, psykolog og
ph.d. i psykologi, Aarhus Universitet
21/09: Parforhold og kærlighed. Asger
Neumann, psykolog og ekstern lektor
i psykologi, Aarhus Universitet
28/09: Den kære og svære familie. Per
Schultz Jørgensen, professor emeritus
i socialpsykologi, Aarhus Universitet
05/10: Tab og sorg. Mai-Britt Guldin, psykolog og seniorforsker i sorg, Aarhus
Universitetshospital
12/10: Trivsel og positiv psykologi i hverdagen. Hans Henrik Knoop, lektor i
psykologi, Aarhus Universitet, samt
ekstraordinær professor, North-West
University, SA

Underviser: Mia Skytte OToole, lektor i klinisk
psykologi, Aarhus Universitet

Angst, jalousi, tristhed, glæde. Vi reagerer
mange gange dagligt med følelser. Til tider kan
de løfte os op på en lyserød sky. Andre gange
er de forbundet med smerte og ubehag. Men
alle følelser er vigtige. De indeholder nemlig information om, hvor vi er i forhold til dér, hvor vi
gerne vil være. Men følelser kan være vanskelige at afkode og styre, og derfor er to vigtige
nøgler til et velfungerende følelsesliv såvel følelsesmæssig klarhed som følelsesregulering.
Dyk ned i psykologiske følelsesteorier med fokus på, hvordan du får adgang til dine følelser
og regulerer dem på en hensigtsmæssig måde.
Forelæsningsrækken tager afsæt i udgivelsen
’Følelsernes kompas’ (Akademisk Forlag).

Tid: 27/10, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Trine Sonne, postdoc i
psykologi, Aarhus Universitet

”Du må ikke vække dit barn”, ”Børn
er ikke i stand til at huske” eller ”Hun
er nok midt i et tigerspring”. Mange
er sikkert stødt på flere af disse antagelser. Når det kommer til børn,
findes der mange fortællinger om
og holdninger til, hvad der former
og driver deres udvikling. Vi higer
efter denne viden, så vi kan hjælpe de
små med at udvikle sig på den bedst
tænkelige måde. Men hvad er fup, og
hvad er fakta? Få indblik i centrale
områder af børns udvikling ud fra en
nuanceret og videnskabelig tilgang –
formidlet i et let tilgængeligt sprog.
Bliv bl.a. klogere på søvn, tigerspring,
skærmtid, leg og hukommelse.
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Forstå dine drømme

Retsmedicin og drab

Holdnummer: 2121-073

Mindfulness og fordybelse
i teori og praksis

Tid: 13/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Holdnummer: 2121-213

Tid: 15/12, 1 onsdag, kl. 19.30-21.15

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Michael Rodhe, drømmeforsker,
medlem af International Association for the Study
of Dreams, IASD

Forskning viser, at alle mennesker drømmer to
timer hver nat. Men for mange af os er det stadig et mysterium, hvorfor vi drømmer, og hvad
vores drømme rent faktisk handler om. Med
afsæt i den nyeste forskning inden for ubevidst intelligens og drømme dykker vi denne
dag ned i, hvad drømme er, og hvordan du helt
konkret husker, forstår og bruger dem. Dine
drømme er nemlig en uvurderlig kilde til selvindsigt og personlig udvikling. Undervisningen
tager bl.a. afsæt i udgivelsen 'Sådan forstår du
dine drømme' (Dansk Psykologisk Forlag).

Autisme hos børn og unge
Holdnummer: 2121-075
Tid: 14/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Cecilia Brynskov, ph.d. i psykologi,
Autismeklinikken, ekstern lektor ved Københavns
Universitet

Mere end 1 % af alle børn og unge har autisme.
At have autisme betyder, at man har vanskeligt
ved kommunikation og ved at indgå i sociale
sammenhænge. Man har også en begrænset
og ensformig adfærd. Men autisme kan se ud
på mange forskellige måder, og det er også
meget forskelligt, hvordan autismen påvirker
den enkelte og familien. Få en introduktion
til, hvad autisme er og skyldes. Derefter præsenteres, illustreres og diskuteres forskellige
indsatser og former for støtte. Til sidst rettes
blikket mod, hvordan autismen påvirker familien, især forældrene, herunder parforholdet, og
søskende og bedsteforældre.

Få viden lige ind
i ørerne. Lyt til
forskerne i Radio4
og som podcasts i
vidensprogrammerne
’Kraniebrud’ og
’Vildspor’

Tid: 14/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
NB: Kom iklædt tøj til bevægelse og
medbring underlag og evt. tæppe
Underviser: Esther Sorgenfrei Blom,
psykolog, cand.psych.aut. og certificeret
MBSR-lærer, Aarhus Universitet

Mindfulness handler om evnen til
bevidst nærvær. Mindfulness vil sige
observere og opleve på en måde,
hvor vi øver os i at være ikke-dømmende, åbne og nysgerrigt interesserede. Mindfulness er en kvalitet af
bevidst nærvær, som vi føjer til vores
måde at opleve på. Helt overordnet
fremmer bevidst nærvær evnen til at
leve et engageret liv uden at komme
for meget ud af balance. Forskning
viser, at øget bevidst nærvær mindsker oplevelse af stress og forebygger udvikling samt tilbagefald af fx
depression og forbedrer livskvalitet
og relationer. Dagen byder på undervisning i mindfulness og fordybelse i
en kombination af praktiske øvelser,
teori og indblik i forskningen.

Livskraftens psykologi
Holdnummer: 2121-070
Tid: 14/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Undervisere: Jan Tønnesvang, professor i integrativ psykologi, Aarhus
Universitet, og Sanne Schou, cand.
psych.aut.

Hvad er det for nogle psykologiske
forhold, der gør os i stand til at håndtere vores tilværelse? For alle mennesker gælder det, at vi er motiverede
for at tilfredsstille nogle helt grundlæggende behov. Dels er der fysiologiske grundbehov, såsom behov for
mad og drikke, og dels er der psykologiske grundbehov, såsom behov for
at se mening, at opleve tilhør, at være
sig selv og at mestre sit liv. Denne
aften sætter vi fokus på betydningen
af vores psykologiske grundbehov og
på, hvad der skal til for at tilfredsstille disse behov og herigennem øge
livskraften. Tag inspiration med dig
hjem, der kan bruges både privat og
i arbejdslivet.

Holdnummer: 2121-068
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Underviser: Asser Hedegård Thomsen, speciallæge i retsmedicin, Aarhus Universitet

Retsmedicinske problemstillinger omtales
jævnligt i forbindelse med kriminalsager og
indgår ofte i bøger, film og tv-serier. En væsentlig del af retsmedicinerens arbejde er at
undersøge afdøde for at afgøre, om de er slået
ihjel af en anden person. Dette er oftest ganske
nemt, men kan til tider volde problemer. Hvad
nu, hvis der er en enkelt stiklæsion i brystet på
en person, og kniven sidder i brystet? Så kan
der i princippet være tale om alle tre unaturlige dødsmåder: ulykke, selvmord eller drab. I
forelæsningen fortæller Asser Hedegård
Thomsen om sin dagligdag som retsmediciner
og gennemgår de foreløbige fund i et større
forskningsprojekt om drab i Danmark.

Bliv ven med dine tanker
Holdnummer: 2111-210
Tid: 15/12, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Ina Skyt, psykolog og ph.d. i
psykologi, Aarhus Universitet

Metakognitiv terapi er en nyere metode til behandling af en række psykiske lidelser som fx
angst og depression. Modsat mange andre terapiretninger fokuserer metoden ikke så meget
på det konkrete indhold af tanker, men derimod
på, hvad man stiller op med tanker. Centralt
står det ’kognitive opmærksomhedssyndrom’,
der dækker over en række uhensigtsmæssige
strategier som bekymring, grublen, overopmærksomhed og undgåelsesadfærd. Det er
strategier, som mange af os kender til, og som
kan bidrage til udviklingen og opretholdelsen
af psykisk lidelse. Undervisningen giver en
grundlæggende introduktion til metakognitiv
terapi samt konkrete værktøjer og øvelser til
at identificere uhensigtsmæssige strategier og
begrænse fx bekymringer og grublerier.
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Folkeuniversitetet
anbefaler
Få ideer til, hvad du skal opleve i foråret.
Tag på sommeruniversitetet
på Moesgaard Museum
I august kan du fordybe dig i et spændende emne over hele dage på
Moesgaard Museum i godt selskab med forelæsere som Hans Jørgen
Frederiksen, Hans Fink og Martin Husted.
Litteraturterapi – magien ved at læse og skrive. 17/8, side 27
Islam i mødet med Europa. 17/8, side 8
Filosofihistorien på én dag. 18/8, side 42
Firenze og Venedig – de første moderne byer i verden. 18/8, side 53
Kunst og erkendelse. 19/8, side 62
Fortællingen om universet. 19/8, side 35

Har du bedst tid i løbet af dagen?
Du kan følge folkeuniversitets-forelæsninger inden for
historie, idéhistorie, kunst og litteratur i dagtimerne på
Dokk1 eller i Universitetsparken – eller tage med på
historiske byvandringer i Aarhus.
International Auschwitz-dag 2021. 27/1, side 48
1000 år i engelsk litteratur. Start 26/1, side 69
Idéhistorie: Det 19. århundrede. Start 29/1, side 40
Kunsthistorie på tværs: Menneskekroppen i kunsten. Start 10/2, side 59
Kunst og arkitektur i Tyskland. Start 12/2, side 59
Billedkunst i Vesten 1960 til 2020. Start 24/2, side 59
Store mestre i den klassiske modernisme. Start 24/2, side 60
Byvandringer: Det oversete og hemmelige Aarhus. Start 2/3, side 49
Historieformiddage på Dokk1: Det 20. århundrede. Start 12/3, side 50
Kierkegaard og Dostojevskij. Start 12/3, side 41
Demokratiet i Amerika. Start 16/3, side 50
Byvandringer: Da Aarhus blev Aarhus. Start 20/4, side 53

Følg forelæsninger hjemmefra
I 2020 har over 30.000 deltagere fra hele landet fulgt
Folkeuniversitetets livestreams. Vi fortsætter succesen i 2021, hvor du med et enkelt klik kan åbne en
ny verden af viden. Se alle livestreams på side 66.

Hold fast i det enkle liv
Coronakrisen har mindet os om værdien i et mere enkelt liv,
hvor vi sænker farten og giver plads til nuet, fordybelsen,
naturen og samværet med dem omkring os.
Mental sundhed i hverdagen. Start 27/1, side 23
Et menneske af kvalitet. Start 26/1, side 38
Den kreative kraft. 6/2, Side 23
Det meningsfulde liv. 6/2, side 40
Naturen som terapi. 25/3, side 25
Positiv psykologi i hverdagen. Start 6/4, side 26
Filosofi og fællessang: Det meningsfulde liv. 13/4, side 41
Gå dig klog – filosofisk byvandring. 22/5, side 42
Livskvalitet – grib det gode liv, start. 6/9, side 27

Natur
og univers

Kosmologiens historie og
astronomiens betydning
for Jordens klima

Bæredygtig energi

Det forunderlige menneske

Holdnummer: 2111-009

Holdnummer: 2111-047

Tid: 26/1, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 27/1, 7 onsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2111-152

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Vidste du, at omkring 80 % af verdens energiforbrug i dag kommer fra fossile brændstoffer?
Den andel arbejder man flere steder i verden
på at reducere til fordel for bæredygtig energi
som fx sol- og vindenergi. Men omstillingen er
krævende, da verdens energiforbrug fortsat
stiger med befolkningstilvæksten. I fremtiden
vil verdens energisystemer gennemgå kolossale forandringer, og energisystemernes bæredygtighed vil have afgørende betydning.
Men hvor langt er vi med at kunne udnytte de
vedvarende kilder, som kan erstatte det enorme forbrug af fossile brændstoffer? En række
forskere fra DTU, der er førende inden for
forskning i bæredygtig energi, guider dig igennem både muligheder og udfordringer.

Har du tænkt over, at stort set alt, du foretager dig, er formet af biologi og kultur? Du er
så at sige et biokulturelt væsen. Af natur er vi
sociale, og i samspillet med andre mennesker
kan vi vha. sprog give og modtage viden, regler og kultur. Vi tilbereder vores mad, fordi den
så giver mere næring. Vi pynter os, fordi vi er
æstetiske væsener. Vi er også politiske, musikalske, overtroiske og seksuelle. Mennesket er
i sandhed forunderligt: biologisk og abeagtigt,
men også kulturelt og opfindsomt. Bliv klogere på menneskets biokulturelle adfærd. Forelæsningsrækken bygger på bogen ’Menneske,
kultur, evolution – et biokulturelt perspektiv’
(Aarhus Universitetsforlag).

Tid: 6/1, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: Ole Rømer-Observatoriet, Observatorievejen 1, ved væddeløbsbanen
Underviser: Peter Bjørnholt, cand.
scient. i astronomi

Den astronomiske påvirkning af Jordens klima i fortiden, ikke mindst fra
Solen, er vigtig viden for den aktuelle
forståelse af klimateorier. Hvordan
påvirker Solen Jorden, og hvordan
opstår istiderne? Og hvordan har
Solens aktivitet, drivhuseffekten og
feedbackprocesser påvirket Jordens
klima gennem solsystemets og Mælkevejens historie? Lær om verdensbilledets struktur – kosmologien –
set i et historisk perspektiv samt den
astronomiske påvirkning af Jordens
klima gennem klodens historie. Den
historiske udvikling følges gennem
mere end 3000 år, fra mytologiske
verdensbilleder til moderne fysisk
kosmologi. Hvis vejret tillader det,
skal vi naturligvis observere vinterens interessante himmelobjekter
gennem observatoriets spejlteleskoper.

26/01: Vindenergi. Jens Nørkær Sørensen,
professor i vindenergi, Danmarks
Tekniske Universitet
02/02: Solenergi. Sune Thorsteinsson,
projektleder i fotonik, Danmarks
Tekniske Universitet
09/02: Bæredygtig bioenergi. Jesper
Ahrenfeldt, seniorforsker i kemiteknik,
Danmarks Tekniske Universitet
16/02: Opbevaring af energi. Anne Hauch,
studieleder, professor i energikonvertering og -lagring, Danmarks Tekniske
Universitet
23/02: Geotermisk energi (på letforståeligt
engelsk). Ivanka Orozova Bekkevold,
seniorforsker i geofysik, ph.d., Danmarks Tekniske Universitet

27/01: Kulturel evolution. Felix Riede,
professor MSO i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet
03/02: Det biokulturelle fortidsmenneske.
Trine Kellberg Nielsen, postdoc i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet
10/02: Det politiske dyr. Michael Bang
Petersen, professor i statskundskab,
Aarhus Universitet
17/02: Religioner og ritualer. Jesper
Sørensen, lektor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet.
24/02: Menneskets sprog. Alexandra Regina
Kratschmer, lektor i lingvistik, Aarhus
Universitet
03/03: Frygt og fiktion. Mathias Clasen,
lektor i engelsk, Aarhus Universitet
10/03: Æstetik og fetichisme. Henrik
Høgh-Olesen, professor i psykologi,
Aarhus Universitet
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Naturvidenskabens
detektiver

Astronomi og rumforskning

Universets gåder

Holdnummer: 2111-444

Holdnummer: 2111-146

Holdnummer: 2111-171

Tid: 17/2, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 23/2, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Den 12. april 1961 overraskede Sovjetunionen
resten af verden ved at sende det første menneske i kredsløb om Jorden i en rumkapsel. Det
skete fra den sovjetiske kosmodrom i Baikonur.
Kosmodromen i Baikonur findes stadig. Og der
sendes stadig raketter op fra den historiske
affyringsrampe. Det er herfra, astronauter og
kosmonauter fra hele verden sendes op til Den
Internationale Rumstation ISS, herunder vores
egen Andreas Mogensen, der lettede med en
Soyuz raket den 2. september 2015. Hør, hvordan rumfarten og rumforskningen har givet
og fortsat giver os helt nye muligheder for at
studere universet. Og om den viden, vi allerede
har opnået som følge af rumfartens landvindinger over de seneste 70 år.

Hvad kom før Big Bang? Er der liv på andre planeter i universet? Og hvad er der egentlig inde
i et sort hul? Kompetente videnskabsmænd og
-kvinder har gennem historien dedikeret deres
liv til at løse universets mange gåder. Men når
nye opdagelser gøres, og gåder løses, følger
der som regel en række nye spørgsmål med.
Der er stadig meget, vi ikke ved endnu. Og det
er måske ikke så underligt, når man tænker
på, at universet er 13,7 milliarder år gammelt
og fyldt med mere end 100 milliarder galakser.
Men hver dag arbejder danske forskere på at
komme lidt tættere på at løse både nye og
gamle gåder, og i denne forelæsningsrække får
du mulighed for at møde en stribe af dem.

Tid: 28/1, 6 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Den bibelske gengældelseslov 'øje
for øje, tand for tand' kunne nemt
forveksles med en retsmedicinsk procedure. Men hvad sker der egentlig i
obduktionslokalet, i laboratorierne og
i undersøgelsesrummene, når politiet
kommer med nye kroppe – døde og
levende – til undersøgelse? Mange
forskere og eksperter arbejder hele
tiden på at hjælpe politiet med opklaringsarbejdet i både store og små
kriminalsager. Få et unikt indblik i
eksperternes arbejde.
28/01: Hvad den døde krop
afslører – retsmedicin.
Asser Hedegård Thomsen,
speciallæge i retsmedicin,
Aarhus Universitet
04/02: Behandlet, påvirket eller
forgiftet? – retskemi. Martin
Worm-Leonhard, retskemiker, Syddansk Universitet
11/02: Maddiker, fluer og tiden
efter dødens indtræden –
retsentomologi. Thomas
Pape, lektor og kurator,
Statens Naturhistoriske
Museum
18/02: Tænder og kæber: et kæmpebibliotek af personlige
informationer hos både
levende og døde – retsodontologi. Dorthe Arenholt
Bindslev, adjungeret professor, specialtandlæge, Aarhus
Universitet
25/02: Personundersøgelsen og
forbrydelsens tydelige spor
– klinisk retsmedicin. Lise
Frost, speciallæge i retsmedicin, Aarhus Universitet
04/03: Når DNA-spor fortæller en
historie – retsgenetik. Stine
Frisk Fredslund, laboratorieleder, Retsgenetisk Afdeling,
Københavns Universitet

17/02: Stjernernes sang og planeternes
dans (asteroseismologi og exoplaneter). Hans Kjeldsen, professor i fysik
og astronomi, Aarhus Universitet
24/02: Kæmpelyn set fra rummet (rumobservatoriet ASIM). Torsten Neubert,
chefkonsulent, DTU Space
03/03: Titan – et tidsforskudt billede af Jordens oprindelse og udvikling. Jens
Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i
klimaændringer, DTU Space
10/03: Det tidligste billede af universet.
Thomas Tram, adjunkt i fysik og
astronomi, Aarhus Universitet
17/03: Gammaglimt: Universets sankthansorme. Johan Peter Uldall Fynbo,
professor i astrofysik, Niels Bohr
Instituttet

23/02: Ved vi alt om vores eget solsystem?
Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og
undervisningsudvikler, Aarhus Universitet
02/03: Er der liv på andre planeter? Mia
Lundkvist, adjunkt i fysik og astronomi
09/03: Hvordan er vores egen galakse
blevet til? Amalie Stokholm, ph.d.-studerende i fysik og astronomi, Aarhus
Universitet
16/03: Hvordan skete Big Bang? Steen Hannestad, professor i astronomi, Aarhus
Universitet
23/03: Hvad er der inden i et sort hul?
Troels Harmark, lektor i teoretisk
partikelfysik og kosmologi, Niels Bohr
Institutet, Københavns Universitet

Vi følger myndighedernes
retningslinjer om afstand, hygiejne
og rengøring. Vær opmærksom på,
at hold bliver hurtigere udsolgt pga.
nedsat deltagertantal i lokalerne
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Arkæoastronomi
på Moesgaard Museum
Holdnummer: 2111-372
Tid: 28/2, 1 søndag, kl. 10.00-14.30
Pris: 435 kr., studerende 285 kr. (inkl. entré til
museet)
Sted: Moesgaard Museum, Auditoriet, Moesgård
Alle 15
Underviser: Ole J. Knudsen, BSc i fysik og astronomi, Aarhus Universitet

Oldtidens mennesker havde helt den samme
himmel over sig, som vi har i dag, og var ligeledes nysgerrige på, hvad der mon var derude.
Deres observationer og forestillinger om himmelfænomener studeres i dag i det tværfaglige
felt 'arkæoastronomi', baseret på arkæologiske
udgravninger, bygningsmonumenter og deres
astronomiske betydning. Solvognen, bronzealderens rageknive, stenkredsen i Annebjerg i
Thy og palisaden i Jelling har alle været tolket
som astronomiske i deres grundlag, ligesom
utallige oldtidsanlæg i udlandet har det. Vi
mødes på Moesgaard Museum og ser på nogle
af fundene og tolkningerne. Der vil blive beskrevet steder i museets udstillinger, hvor der
er inddraget astronomiske idéer, som man kan
se på egen hånd efter forelæsningerne.

Det ryger, bobler og
syder til Århundredets
Festival. Kom med i
laboratoriet til 'Kemiske
eksperimenter' side 34.

Bjergarter – Jordens byggesten

Fugletrækkets gåder

Holdnummer: 2111-116

Holdnummer: 2111-010

Kemiske eksperimenter
– prøv gerne dette derhjemme

Tid: 6-7/3, 1 weekend, kl. 10.00-16.30

Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 09.45-16.00

Holdnummer: 2111-025

Pris: 895 kr., studerende 545 kr.
Sted: AU, Institut for Geoscience, bygning 1673,
lokale 118, Høegh-Guldbergs Gade 2
Underviser: Hans Dieter Zimmermann, lektor
emeritus i geologi, Aarhus Universitet

Bjergarterne er Jordens byggesten og er uundværlige som råstoffer. Nogle bjergarter dannes i stor dybde, andre på Jordens overflade.
Nogle er milliarder år gamle, mens andre dannes lige i dette øjeblik. Hvordan har bjergarterne udviklet sig? Hvad gør dem så forskellige?
Hvilke metoder bruger geologerne til at undersøge bjergarter og for at finde ud af, hvordan
de ”ser ud indeni”? Få de vigtigste bjergarter
beskrevet mineralogisk og teksturelt og sat i
relation til deres udgangssammensætninger
og dannelsesprocesser. I den praktiske del af
forløbet kommer du til at arbejde med 20-30
forskellige håndstykker. De vil blive karakteriseret systematisk og bestemt på grundlag af
deres makroskopiske kendetegn.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Kevin Kuhlmann Clausen,
forsker i faunaøkologi, Aarhus
Universitet

Fugle har altid fascineret os. Mest af
alt med deres evne til at kunne flyve.
For mange fugle er det at flyve dog
ikke kun en fornøjelig fritidsaktivitet,
men en nødvendighed for at kunne
overleve. Det gælder især for de fuglearter, der hvert år trækker mellem
arktiske yngleområder og varmere
overvintringskvarterer, og på den
måde tilbagelægger adskillige tusinde kilometer to gange om året. Men
hvorfor er det nødvendigt for fuglene
at trække? Og hvorfor bliver nogle
fuglearter i Danmark hele vinteren,
mens andre drager sydpå? Hvordan
finder fuglene egentlig vej? Og hvordan kan vi følge dem? Kom med til en
spændende dag, når vi sætter fuglene i fokus og forsøger at besvare
nogle af fugletrækkets mange gåder.
Dagen slutter med fuglekiggeri ved
Egå Engsø.

Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 12.30-16.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Peter Hald, sikkerhedsleder ved
Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Det er både spændende og sjovt at eksperimentere, men eksperimentet er også centralt
for videnskaben. I århundreder har videnskabsmænd og -kvinder lavet videnskabelige
forsøg for at blive klogere på, hvad naturen
kan. Denne dag vil du blive præsenteret for
en række kemiske eksperimenter, som let kan
udføres i et almindeligt køkken. Og du får lov
til at prøve dem selv i praksis. Forløbet henvender sig både til undervisere på skoler, gymnasier og universiteter samt til de nysgerrige,
der gerne vil prøve at have eksperimenterne
i egne hænder. Undervisningen tager afsæt i
bogen '169 kemiske eksperimenter' (Aarhus
Universitetsforlag).
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Danmarks græsser,
halvgræsser og siv

Det periodiske system fra Ac til Zr

På skattejagt i naturen

Holdnummer: 2111-022

Holdnummer: 2111-155

Tid: 22/3, 1 mandag, kl. 17.30-19.15

Tid: 6/4, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2111-414

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Tid: 19-20/6, 1 weekend, kl. 09.3016.00

Et metaldetektorfund på linje med Solvognen.
Guld i gemmerne på loftet. Eller forsvundne skatte fra Anden Verdenskrig. De fleste
af os har nok drømt om at finde værdier på
adrenalinfyldte skattejagter, der er Indiana Jones værdige. Og faktisk gemmer naturen i sig
selv på rigtig mange interessante skatte i form
af bl.a. fossiler og rav. Mød en række eksperter,
der har gjort skattejagt i naturen til en del af
deres professionelle virke, få tips til de bedste
steder at gå på jagt i den danske naturs eget
skatkammer, og bliv klogere på arbejdet med
danekræ.

Pris: 3000 kr.

Underviser: Ulla Gro Nielsen, lektor i fysik og
kemi, Syddansk Universitet

I 2019 var det 150 år siden, at den russiske
kemiker Dmitrij Mendelejev placerede alle de
kendte grundstoffer efter deres egenskaber
og atomvægt i det periodiske system. Det gav
en del tomme pladser i tabellen til dengang
ukendte grundstoffer, der dog efterfølgende er
blevet fundet. Få forklaringen på, hvorfor det
periodiske system er kemikerens bibel, og gå
på opdagelse i den fascinerende information,
der gemmer sig i systemet. Bliv også klogere
på, hvorfor tallene 8 og 18 er magiske. Hvorfor
natrium reagerer voldsomt med vand, mens
der findes guld og platin i naturen. Derudover
kommer der eksempler på, hvordan forskere i dag tager udgangspunkt i det periodiske
system for at designe materialer til vandrensning, katalysatorer og energimaterialer.

To fag, et emne: Hvad er køn?
Holdnummer: 2111-052
Tid: 25/3, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Hvad er køn, hvor mange af dem er der egentlig, og hvordan har opfattelsen ændret sig gennem tid? Kønsdebatten raser som aldrig før, og
hvor mange mener, at der kun findes to køn, en
mand og en kvinde, vil andre tilføje en tredje,
transpersonen, og nogle vil argumentere for, at
vi kan tælle helt op til 71 forskellige køn. Nogle
mener, at det kun er biologisk betinget, og andre mener, at det er skabt af historien og kulturen. Og alt imens kommentarfelterne på Facebook gløder, er det, som om vi i farten glemmer
nuancerne. Til denne tværfaglige aften sætter
vi fokus på køn fra to forskellige fagligheder,
den biologiske og den filosofiske, for at blive
klogere på blot nogle af de mange kendte og
ukendte faktorer, der spiller ind – hvad enten
det er kønsorganer og kromosomer eller frihedslængsel og nedarvet sexisme.
17.15:

Biologien om køn. Claus Højbjerg
Gravholt, professor i endokrinologi,
Aarhus Universitet
19.30: Filosofien om køn. Mia Skjold Tvede
Henriksen, ph.d. i pædagogisk filosofi,
Aarhus Universitet

06/04: Danekræ – enestående fossiler,
mageløse meteoritter og sjældne
krystaller. Bent Erik Kramer Lindow,
palæontolog, Statens Naturhistoriske
Museum
13/04: Rav – et vindue til fortiden. Anders
Leth Damgaard, ravforsker og formand for Den Danske Ravklub
20/04: Fossiljagt i Danmark – hvad kan du
finde, og hvor? Line Henriette Broen,
geolog, Aarhus Kommune
27/04: Forstenede dyrespor – et øjebliksbillede af det forhistoriske liv. Jesper
Milàn, ph.d. i geologi og museumsinspektør, Geomuseum Faxe
04/05: Danmarks dybe fortid: Fossile fisk
fra moleret. Ane Elise Schrøder,
erhvervs-ph.d.-studerende i palæontologi, Museum Mors og Statens
Naturhistoriske Museum, Københavns
Universitet

Gratis Vildsporpodcast med
forskerne: radio4.dk/
program/vildspor
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Sted: Molslaboratoriet, Nedre Strandkær, Strandkærvej 6, Femmøller
Underviser: Peter Wind, cand.scient. i
biologi, Aarhus Universitet

Siv, halvgræsser og især græsserne
findes i alle typer af plantesamfund,
hvad enten der er tale om menneskeskabt eller naturlig natur. Flere steder
er de ligefrem de mest dominerende arter, og især halvgræsserne er
fantastiske indikatorer for naturens
tilstand. De gør dog ikke altid meget
væsen af sig, og de kan være svære
at artsbestemme og skelne fra hinanden. Tag en weekend ud af kalenderen til at få genopfrisket tre dominerende plantefamilier, eller tag hul på
en helt ny verden af spændende arter. Weekenden er både for dig, som
arbejder med planter og artsbestemmelse til daglig, og for dig, som gerne
vil lære at genkende de mange arter,
der findes i Danmark. Se et detaljeret
program for weekenden på fuau.dk.

Fortællingen om universet
Holdnummer: 2121-001
Tid: 19/8, 1 torsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302,
Moesgård Alle 15
Underviser: Tina Ibsen, astrofysiker og
videnskabsformidler

Hvis vi vil kende vores egen –
menneskets – historie, må vi kigge
langt ud i universet. Herfra kommer
de byggesten, som vi og alt omkring
os består af. Vi starter historien for
13,8 mia. år siden med universets
dannelse og Big Bang. Herfra fortsætter vi historien ved at se på, hvordan stjerner dannes, lever og dør i
voldsomme supernovaeksplosioner.
Når vi har samlet al vores viden om,
hvor universets bestanddele kommer fra, vender vi igen blikket mod
stjernerne. Vi ser på spørgsmålet
om, hvorvidt de samme processer
er sket flere steder – og om der mon
er grundlag for liv andre steder i det
enorme univers.
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Forbløffende
naturfænomener

Klima i fortid,
nutid og fremtid

Fantastiske opdagelser i universet

Holdnummer: 2121-078

Holdnummer: 2121-077

Tid: 7/9, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Tid: 6/9, 5 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 7/9, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Naturen er ganske enkelt fantastisk!
Vi forbløffes gang på gang af nye
opdagelser – nogle er kilde til forundring, mens andre giver os fornyet
inspiration inden for bl.a. teknologi og
sundhed. I denne forelæsningsrække
tager en række forskere og eksperter
dig med på en overraskende rundtur
blandt naturens mange forbløffende
fænomener. Vi kommer tæt på teknologi, der har naturen som forbillede, en række dyrs vidt forskellige
fysiologiske tilpasninger, fugle på
træk og bakterier, der leder strøm. Og
vi lader os forundre over eksempler
på ekstreme vejrfænomener overalt
på kloden.

Klima – et ord, der efterhånden er
på alles læber. Vi sveder i de varme
somre, ser hjerteskærende naturdokumentarer, og svenske Greta Thunberg råber vagt i gevær til politikere,
kendisser og religiøse overhoveder
verden over. Ifølge forskerne skal vi
til at smøge ærmerne op for at komme klimaforandringerne til livs. Men
er det allerede for sent? Hjælper de
små tiltag i hjemmet, eller er det kun
med regionale indsatser, at vi vil opleve effektfulde forandringer? Er det
teknologien, der skal redde kloden?
Og hvorfor skaber klimadebatten så
stort et politisk dilemma verden over?
En række af landets skarpeste klimaeksperter tager fat ved roden af udfordringerne og ser tilbage på klimaet
indtil nu, men også fremad på både
store og små løsningsmuligheder.

06/09: Dyrenes fantastiske fysiologi. Tobias Wang Nielsen,
professor i zoofysiologi,
Aarhus Universitet
13/09: Trækfuglenes gåder. Preben
Clausen, seniorforsker i vildtbiologi, Aarhus Universitet
20/09: Bioinspirerede materialer –
teknologi med naturen som
forbillede. Henrik Birkedal,
lektor, Institut for Kemi og
iNANO, Aarhus Universitet
27/09: Kabelbakterier – levende
ledninger. Casper Thorup,
ph.d.-studerende i mikrobiologi, Aarhus Universitet
04/10: Myrens forunderlige
verden. Hans Joachim
Offenberg, seniorforsker i
plante- og insektøkologi,
Aarhus Universitet

07/09: Hvad er klima? Om Jordens
klimasystemer og de store
kredsløb. Jens Olaf Pepke
Pedersen, seniorforsker i
klimaændringer, DTU Space
14/09: Klimaforandringer i
historisk perspektiv. Mads
Faurschou Knudsen, lektor i
geoscience, Aarhus Universitet
21/09: Naturens reaktioner på
klimaforandringerne. Naia
Morueta-Holme, adjunkt i
makroøkologi, Globe Institute
28/09: Nøglen til bæredygtig
adfærd. Simon Elsborg
Nygaard, konsulent, ph.d. og
ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi, Aarhus
Universitet
05/10: Lysegrønt håb – klimaetiske tanker. Mickey Gjerris,
cand.theol., lektor i bioetik,
Københavns Universitet
12/10: Kan teknologien standse
klimaforandringerne?
Anders Bentien, professor i
elektrokemisk energikonvertering, Aarhus Universitet

Holdnummer: 2121-079
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Verdensrummet har til alle tider betaget mennesket
med dets smukke stjernehimmel og fascinerende uendelighed, og i mange tusinde år har vi forsøgt at skabe
en forståelse af universet. Som da Nikolaus Kopernikus
i 1500-tallet påstod, at Solen, og ikke Jorden, var universets midtpunkt, og dermed skabte den heliocentriske
forståelse af universet – en revolution inden for astronomien og af hele vores opfattelse af verden. Vores nysgerrighed efter at forstå den fysiske verden omkring os,
har ført til utallige opdagelser siden hen. Hør om nogle
af de vigtigste opdagelser.
07/09: Det heliocentriske verdensbillede. Hans Buhl,
museumsinspektør, Steno Museet
14/09: Kikkerten – vort øje til universet. Hans Buhl,
museumsinspektør, Steno Museet
21/09: Galakser og universets udvidelse. Ole Eggers
Bjælde, astrofysiker og undervisningsudvikler,
Aarhus Universitet
28/09: Exoplaneter. Mia Lundkvist, adjunkt i fysik og
astronomi
05/10: Neutronstjerner og sorte huller. Thomas
Tauris, professor i teoretisk astrofysik, Aarhus
Universitet

Velkommen til fremtiden
Holdnummer: 2121-244
Tid: 8/9, 4 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, og med
den hastige udvikling af moderne teknologier og med
de klimaudfordringer, vi står over for, synes det at være
blevet endnu sværere. Kommer vi til at være en verden
fyldt af genmodificerede mennesker, der spiser genmodificerede fødevarer? Hvordan kommer kunstig intelligens og robotter til at påvirke vores hverdag? Og hvad
med klimaet? Kommer vi overhovedet til at have en
jord at bo på? Skal vi vænne os til flere varme måneder,
flere orkaner og flere oversvømmelser? Kom med, når en
række eksperter sætter spot på fremtidens tendenser
og udfordringer i forsøget på at sige noget om, hvilket
liv vi kommer til at leve i fremtiden.
08/09: Hverdagen i fremtiden: Kunstig intelligens,
robotter og selvkørende biler. Søren Tranberg
Hansen, ph.d. i robotteknologi
15/09: Mennesket i fremtiden: Genteknologi, etik og
det forbedrede menneske. Thomas Vorup-Jensen, professor i biomedicin, Aarhus Universitet
22/09: Mad i fremtiden: Etik og bioteknologiske
fødevarer. Mickey Gjerris, cand.theol., lektor i
bioetik, Københavns Universitet
29/09: Jorden i fremtiden: Klimaet og dets udfordringer. Jesper Theilgaard, stifter af klimaformidling.dk og selvstændig

NATUR OG UNIVERS

Svampenes verden – ude og inde

Fremtidens digitale teknologier

Holdnummer: 2121-024

Holdnummer: 2121-245

Alt hvad du bør vide
om Danmarks natur

Tid: 19/9 og 20/9, søndag kl. 14.00-16.00 og
mandag kl. 17.15-21.15

Tid: 25/10, 5 mandage, kl. 19.45-21.30

Holdnummer: 2121-081

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: Se hjemmesiden
Underviser: Jan Kjærgaard, cand.scient. i biologi,
naturvejleder

Svampe har altid fascineret mennesker. De
dukker op de mærkeligste steder, nogle er spiselige, og andre har ry for at være dødsens giftige. Vi har tusinder af svampearter herhjemme.
Op mod 100 er gode spisesvampe, og ca. ti er
alvorligt giftige – men aldrig så giftige, at de er
farlige at røre ved. Tag med naturvejleder Jan
Kjærgaard på svampetur i skoven, og hør om
svampenes særlige kendetegn. Se, mærk og
duft til svampene, som du herefter medbringer
til forløbets anden del inden døre. Forløbets anden del består af forelæsning om svampekendetegn, svampenes forunderlige liv og deres
store betydning i naturens husholdning.
19/09: Svampetur i Silkeborg Sønderskov
20/09: Svampenes forunderlige verden

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
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Tid: 28/10, 8 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Forestil dig en hverdag, hvor dit SmartWatch
fortæller dig, om du er ved at blive syg, hvor
dine briller viser data om fx den by, du går
rundt i, eller hvor du får leveret varer til døren
med droner eller selvkørende biler. Den digitale udvikling tordner afsted, og nye muligheder
blomstrer for øjnene af os. Big Data, Blockchain, Internet of Things – vi når knap nok at
forstå teknologien, før de spås at få en enorm
indflydelse på vores fremtid. Hør om nogle af
de digitale teknologier, eksperterne mener, vil
revolutionere verden og ændre vores hverdag.
25/10: Big Data. Kaj Grønbæk, professor i
datalogi, Aarhus Universitet
01/11: Augmented Reality. Jens Emil
Grønbæk, ph.d.-studerende i datalogi,
Aarhus Universitet
08/11: Blockchain. Jesper Buus Nielsen, professor i datalogi, Aarhus Universitet
15/11: Internet of Things. Niels Olof Bouvin,
lektor i datalogi, Aarhus Universitet
22/11: Kunstig intelligens og maskinlæring. Ira Assent, professor i datalogi, Aarhus Universitet

Nostalgisk gensyn med barndommens spillekonsoller til Århundredets
Festival. Få indblik i fremtidens digitale teknologier i efteråret. Se side 37.

Naturen er alle steder, har sit helt
eget liv og påvirker på mange måder
os mennesker – de mægtigste pattedyr af dem alle. Forelæsningsrækken
gør dig klogere på den natur, der venter lige uden for døren, og den måde,
den spiller ind i hele verdens økosystem på. Hvad betyder skovene for
verdens klima? Hvilke arter af fx pattedyr, fisk og insekter kan du finde i
Danmark? Hvad er de mest fantastiske naturhistorier, og hvad er de mest
foruroligende? Og hvilke områder i
Danmark bør du besøge for at blive
klogere på det hele? Forelæserne
tager dig med på en tur i det danske
land og åbner dine øjne for en enorm
verden af liv.
28/10: Introduktion: Den biologiske mangfoldighed. Naia
Morueta-Holme, adjunkt i
makroøkologi, Globe
Institute, Københavns
Universitet
04/11: Skove og træer. Anders Sanchez Barfod, lektor i biologi,
Aarhus Universitet
11/11: Vilde planter. Signe
Normand, lektor i biologi,
Aarhus Universitet
18/11: Pattedyr. Thomas Secher
Jensen, seniorforsker emeritus, Naturhistorisk Museum
25/11: Fugle. Kevin Kuhlmann
Clausen, forsker i faunaøkologi, Aarhus Universitet
02/12: Fisk. Peter Rask Møller,
lektor i zoologi, Statens
Naturhistoriske Museum
09/12: Padder og krybdyr. Hans
Viborg Kristensen, samlingsansvarlig konservator
og kurator, Naturhistorisk
Museum
16/12: Insekter. Philip Francis
Thomsen, lektor i økologi,
Aarhus Universitet

Religion
og filosofi

Spørg filosofien
om liv og død

Jürgen Habermas
– samtalens tænker

Et menneske af kvalitet

Holdnummer: 2111-181

Holdnummer: 2111-102

Tid: 26/1, 8 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 25/1, 7 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 25/1, 5 mandage, kl. 17.30-19.15

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Hvad er meningen med det hele?
Hvad vil vi – og hvorfor? Kan vi forestille os altings afslutning, og hvordan lever vi med, at vi ved, vi skal dø?
Hvad har værdi i livet? Og hvad stiller
vi op med ondskaben? Denne forelæsningsrække spørger filosofien om
de helt store spørgsmål i tilværelsen.
Vi konfronterer os med livet på godt
og ondt, graver i det, der optager os
allermest og forsøger at nå til en form
for forståelse. Kom til syv aftener om
liv og død. Det giver god mening.

I 2019 udgav den 90-årige Jürgen Habermas
sit formentlig sidste hovedværk 'Også en filosofiens historie'. Betragter man hele Habermas'
forfatterskab, er det tydeligt, at Habermas er
samtalens tænker. For ham er det gennem
samtalen, at vi søger indbyrdes forståelse, selv
om vi ikke er ens eller enige. Også i Habermas'
sidste værk er samtalen i fokus. Kom med, når
vi introducerer Jürgen Habermas på baggrund
af hans aktuelle udgivelse og tidligere forfatterskab. Bliv klogere på en af de helt store, nulevende tænkere.

25/01: Døden. Mogens Pahuus,
professor emeritus i filosofi,
Aalborg Universitet
01/02: Værdi. Morten Dige, lektor i
filosofi, Aarhus Universitet
08/02: Viljen. Søren R. Fauth, lektor
i tysk, Aarhus Universitet
15/02: Afgrunden. Søren Gosvig
Olesen, lektor i filosofi,
Københavns Universitet
22/02: Ondskaben. Carsten Bagge
Laustsen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
01/03: Meningen. Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, Aarhus
Universitet
08/03: Livet. Kasper Lysemose,
postdoc i filosofi, Aarhus
Universitet

25/01: Teorien om den kommunikative
handlen: Mulighederne for meningsfuldt menneskeligt samvær.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
01/02: Habermas' politiske tænkning.
Heine Andersen, professor emeritus i
sociologi, Københavns Universitet
08/02: Forholdet mellem modernitet og
religion. Hans-Jørgen Schanz,
professor emeritus i idéhistorie,
Aarhus Universitet
15/02: Religionens betydning hos den
tidlige og sene Habermas. Anders
Klostergaard Petersen, professor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet
22/02: Det sidste ord? Arven fra Habermas.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie

Holdnummer: 2111-032
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Siden antikken har filosoffer, teologer og tænkere funderet over menneskelivets værdi. De
har overvejet, hvilke dyder vi bør stræbe efter.
Både for at skabe gode relationer til kollegaer, venner, kærester og familie, men også som
fundamentet til et samfund, vi har lyst til at
dele med hinanden. Bliv introduceret til, hvad
historiens tænkere har tænkt om en række
udvalgte, menneskelige kvaliteter. Og få større
indsigt i, hvad der kendetegner et menneske
– af kvalitet.
26/01: Dannelse. Carsten Fogh Nielsen,
adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus
Universitet
02/02: Myndighed. Carsten Fogh Nielsen,
adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus
Universitet
09/02: Venskab. Søren Gosvig Olesen, lektor
i filosofi, Københavns Universitet
16/02: Mod. Hans Fink, docent emeritus i
filosofi, Aarhus Universitet
23/02: Generøsitet. Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, Aarhus Universitet
02/03: Empati. Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel terapi, cand.mag. i idéhistorie
og filosofi, master i humanistisk
sundhedsvidenskab
09/03: Humor. Anne Engedal, cand.mag. i
filosofi og direktør, Videnslyd
16/03: Kærlighed. Søren Gosvig Olesen, lektor i filosofi, Københavns Universitet

RELIGION OG FILOSOFI

De store verdensreligioner
– dengang og i dag

Hvad enhver bør vide
om filosofi

Kampen om lykken

Holdnummer: 2111-100

Holdnummer: 2111-099

Tid: 27/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 27/1, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15

Tid: 28/1, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15
Ingen undervisning 18/2

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Tilrettelægger: Jørn Borup, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Religioner har eksisteret siden tidernes morgen, da mennesket altid har
skabt religiøse forestillinger. Også i
dag fylder religionerne en stor del af
verdensbilledet. Men mennesket, verden og samfundet ændrer sig – og
det samme gør religionerne og den
måde, de dyrkes på. Religioner tilpasser og udvikler sig forskelligt. For
selvom der er mange ligheder mellem
de enkelte religioner, er der mindst
lige så mange forskelle. Bliv introduceret til de store verdensreligioner
med særligt fokus på deres udvikling
gennem tid og rum frem til i dag.
27/01: Religion og religionstyper.
Hans Jørgen Lundager
Jensen, professor i religionsvidenskab, dr.theol., Aarhus
Universitet
03/02: Hinduisme. Marianne
Qvortrup Fibiger, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus
Universitet
10/02: Buddhisme. Jørn Borup,
lektor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet
17/02: Jødedom. Marianne Schleicher, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
24/02: Kristendom. Anders Klostergaard Petersen, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus
Universitet
03/03: Islam. Thomas Brandt
Fibiger, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

For de gamle grækere opstod filosofien af en beundrende undren over
den verden, de levede i. Dette er en
undren, der ikke kun vedrører historiens filosoffer, men alle mennesker til
alle tider, for de mest grundlæggende
filosofiske spørgsmål er spørgsmål,
som vi alle formentlig har undret os
over på et tidspunkt i vores liv: Hvad
er det for en verden, vi lever i? Hvilket
slags menneske bør jeg være? Hvad
er det rigtige at gøre? Få indblik i filosofiens væsentligste discipliner, betydeligste tænkere og vigtigste tanker. Bliv klogere på filosofiens væsen
og med garanti også klogere på dig
selv og den verden, du lever i.
27/01: Det værende: Platon,
Aristoteles og Thomas
Aquinas. Hans Fink, docent
emeritus i filosofi, Aarhus
Universitet
03/02: Erkendelsen: René Descartes, David Hume og
Immanuel Kant. Hans Fink,
docent emeritus i filosofi,
Aarhus Universitet
10/02: Det, der viser sig: Maurice
Merleau-Ponty, Hannah
Arendt og K.E. Løgstrup.
Anne Marie Pahuus, lektor i
filosofi og prodekan, Aarhus
Universitet
17/02: Eksistensen: Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche
og Simone de Beauvoir.
Tone Frank Dandanell, højskolelærer i filosofi, Testrup
Højskole
24/02: Det gode og det rigtige:
Aristoteles, Immanuel
Kant og Bernard Williams.
Morten Dige, lektor i filosofi,
Aarhus Universitet
03/03: Det logiske: Aristoteles,
Gottlob Frege og Ludwig
Wittgenstein. Lars Bo
Gundersen, lektor i filosofi,
Aarhus Universitet
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Holdnummer: 2111-411

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Danmark er flere gange blevet kåret som verdens lykkeligste land. Men hvad er lykken egentlig? Begrebet om
lykke har en dyb virkningshistorie i den menneskelige
tænkning. Måden, vi har forholdt os til lykken på, har
været afgørende for de samfund, vi ville bygge – og de
liv, vi ville leve. Få nye perspektiver på lykken med afsæt
i bl.a. filosofien og psykologien, når vi tager et kritisk blik
på, hvordan vi i dag opfatter lykken som et krav til livet
og os selv. Forelæsningsrækken er baseret på udgivelsen ’Kampen om lykken’ (Klim 2020).
28/01: Er lykke forbundet med en stærk forundrings- og undringssans? Finn Thorbjørn Hansen, professor i filosofisk og dialogisk praksis,
Aalborg Universitet
04/02: Hvad skal lykken gøre godt for? Søren
Harnow Klausen, professor i filosofi, Syddansk
Universitet
11/02: Lykkens fødsel. Tone Frank Dandanell, højskolelærer i filosofi, Testrup Højskole
25/02: Lykke og kedsomhed: Tidstypiske fænomener. Anders Petersen, lektor i sociologi, Aalborg
Universitet
04/03: Tragisk lykke. Lykken set an fra sommerfuglevingen. Jon Auring Grimm, mag.art. i filosofi

Guds ord i kristendommen
– om tilgivelse, tro, håb og kærlighed
Holdnummer: 2111-177
Tid: 28/1, 4 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Underviser: Anders Klostergaard Petersen, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Kristendom handler om tilgivelse, tro, håb og kærlighed,
men hvordan hænger begreberne egentlig sammen,
og hvordan kommer de til udtryk i de tidligste kristne
tekster? Hvorfor hører netop disse begreber til nogle af
de helt centrale? Tag med på en rejse gennem de tidligste tekster i kristendommen, og få en forståelse for,
hvad der udgør kernen i det kristne betydningssystem.
Bliv ikke bare klogere på kristendommens oprindelse,
men også på hele den religiøse verden, som den tidlige
Kristusreligion blev til i.
28/01:
04/02:
11/02:
18/02:

Tilgivelse
Tro
Håb
Kærlighed
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Idéhistorie: Det 19. århundrede
– fremskridtets, fornuftens og
frihedens tidsalder

Bag om Mads & Monopolet
– hverdagens store
dilemmaer

Filosofiens hovedværker:
Hannah Arendts 'Åndens Liv'

Holdnummer: 2111-412

Holdnummer: 2111-178

Tid: 1/3, 4 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 29/1, 6 fredage, kl. 11.15-13.00

Tid: 18/2, 5 torsdage
Ingen undervisning den 18/3 og torsdag
den 25/2 er der både undervisning kl.
17.15-19.00 og 19.45-21.30

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Det 19. århundrede er optimismens århundrede. Det er båret af visionen om fremskridt
ledet af fornuft frem mod fred og frihed. Den
centrale ide er friheden: den personlige frihed
til at skabe sit eget liv, den politiske frihed i et
demokratisk samfund, den økonomiske frihed
i en dynamisk markedsøkonomi. Denne vision
finder vi i moralfilosofien, historiefilosofien og
den politisk-økonomiske teori. Et modspil til
denne fremskridtstro finder vi hos de store
outsidere, der har blik for århundredets mørke
bagside.
29/01: Adam Smith – 'Nationernes Velstand'. Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie
05/02: Karl Marx – 'Kapitalen' og Charles
Darwin – 'Arternes Oprindelse'.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
12/02: Hegel og Schopenhauer. Flemming
Houe, mag.art. i idéhistorie
19/02: Kig ud eller kig indad. Billedsprog
fra 1840 til 1905: Realisme, impressionisme, symbolisme, postimpressionisme og art nouveau. Gitte Tandrup,
mag.art. i kunsthistorie
26/02: Moralfilosofi. Adam Smith, Kant og
J.S. Mill. Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie
05/03: Kvindernes undertrykkelse. Mary
Wollstonecraft og J.S. Mill. Flemming
Houe, mag.art. i idéhistorie

Det meningsfulde liv
– ifølge filosofien og psykologien
Holdnummer: 2111-015
Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel
terapi, cand.mag. i idéhistorie og filosofi, master i
humanistisk sundhedsvidenskab

Hvad er et godt liv? I løbet af de senere år er
man i stigende grad begyndt at forstå det som
det meningsfulde liv. Selvom vi i dag har materiel velstand, demokrati og bedre sundhed,
har vi imidlertid ikke nødvendigvis en større
mening med tilværelsen. Stadig flere savner
dybere sammenhæng og retning. Men hvad
er livsmening egentlig for noget, og hvordan
opnår man et meningsfuldt liv? Vi bevæger os
igennem filosofiens og psykologiens forskellige svar på de spørgsmål og kommer både omkring Jean-Paul Sartre, Carl Gustav Jung m.fl.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

I ’Mads & Monopolet’ kan lytterne
hver weekend sende deres dilemmaer ind til Mads Steffensen og monopolet. Dilemmaerne spænder bredt
og giver et godt udsnit af hverdagens
udfordringer og intriger. Det giver
stof til eftertanke om livets store etiske spørgsmål, og om hvad der tjener
som det bedste argument for deres
løsninger. I denne forelæsningsrække
ser vi nærmere på hverdagsfilosofien
bag dilemmaerne. Hvad gør et argument mere overbevisende end et
andet? Og hvilke etiske overvejelser
og fænomener er afgørende i vores
almindelige liv med hinanden? Hver
undervisningsgang introducerer dig
til forskellige aspekter af etik og argumentationsteori ud fra et konkret
dilemma fra ’Mads & Monopolet’.
18/02: 17.15-19.00 Introduktion:
Mads & Monopolet i relief.
Jens Sand Østergaard, ph.d.
i filosofi og adjunkt ved University College Nordjylland.
Kristian Alberto Lykke Cobos, undervisningsassistent i
filosofi, Aarhus Universitet
25/02: 17.15-19.00 ’Søren Pind-Reglen’: Etik og moral. Kristian
Alberto Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi,
Aarhus Universitet
25/02: 19.45-21.30 ’Date aldrig
en Preben’: Følelser og
værdier. Kristian Alberto
Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi, Aarhus
Universitet
04/03: 17.15-19.00 ’A-holdet': Logik
og argumentation. Jens
Sand Østergaard, ph.d. i
filosofi og adjunkt ved University College Nordjylland
11/03: 17.15-19.00 ’Djævlens
advokat’: Retorik og
sprogpsykologi. Jens Sand
Østergaard, ph.d. i filosofi
og adjunkt ved University
College Nordjylland

Holdnummer: 2111-101
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Hvad gør vi, når vi tænker? Ingenting! Vi gør
ikke noget, vi handler ikke. Når vi tænker, stopper vi op. Vi træder tilbage fra vores fortravlede foretagsomhed og overvejer meningen
med, hvad vi gør. Betyder det, at det at tænke os om vil afholde os fra at gøre det onde?
Arendts svar leder os fra spørgsmålet om godt
og ondt til det dybere spørgsmål om mening.
Tænkningen stiller spørgsmålet om mening, og
for Arendt er tænkning samtale. Det kan være
en indre samtale mellem mig og mig selv, og
det kan være samtale med andre. Bliv klogere
på Hannah Arendt, hvad det vil sige at tænke
og det filosofiske hovedværk 'Åndens Liv'.
01/03: Eichmann, Peter Plys og Sokrates.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
08/03: Tænkning båret af ånd. Arendt og
Heidegger. Peter Aaboe Sørensen,
adjunkt i idéhistorie, Aarhus Universitet
15/03: To slags tænkning. Samtale med
Platon og Kant. Flemming Houe, mag.
art. i idéhistorie
22/03: Tænkning, vilje og handling. Samtale
med Paulus og Habermas. Flemming
Houe, mag.art. i idéhistorie

Michel Foucault
Holdnummer: 2111-180
Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Nicolai von Eggers Mariegaard, postdoc i idéhistorie, Aarhus Universitet og Kingston
University

Michel Foucault er blandt det 20. århundredes
mest indflydelsesrige og betydningsfulde tænkere. Hans diskussioner af, hvordan vi bliver
til dem, vi er, har sat deres dybe spor – ikke
bare på universiteterne eller blandt intellektuelle, men også i den brede offentlige debat. For
hvad er mennesket, og hvordan bliver mennesket påvirket af herskende diskurser, forskellige videnskaber og samfundets institutioner?
Bliv introduceret til Foucaults tænkning, og få
et overblik over Foucaults videnskabelige arbejde og politiske engagement. Følg Foucaults
historiske og filosofiske undersøgelser af viden
og sandhed, magt og politik, subjektivitet og
seksualitet – og forstå, hvorfor han er en af
Frankrigs vigtigste og samtidig mest kontroversielle tænkere.
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Kierkegaard og
Dostojevskij
Holdnummer: 2111-413
Tid: 12/3, 6 fredage, kl. 11.15-13.00
Ingen undervisning 2/4
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Kierkegaard og Dostojevskij hører
til de forfattere, der ikke blot viser
os et snævert udsnit af menneskets
virkelighed. De skaber i deres forfatterskaber et univers. Her befinder vi
os ikke i en lunken midte, men møder
en erfaringsverden, der rækker fra
himmel til helvede, fra det grænseløst gode til det afgrundsdybt onde,
en erfaringsverden med en intensitet
og fylde, der kan sætte vores egen i
perspektiv. Forelæsningerne vil blive
en samtale mellem tænkeren Kierkegaard, der også er fortæller, fortælleren Dostojevskij, der også er tænker.
Dermed får vi både tænkningens
overblik og fortællingens erfaringsnære indblik.
12/03: Det nittende århundrede
– fattigdommen, fortvivlelsen, forfladigelsen og fremmedgørelsen. Flemming
Houe, mag.art. i idéhistorie
19/03: Dostojevskij – 'Forbrydelse
og Straf'. Det fornuftige
mord. Flemming Houe, mag.
art. i idéhistorie
26/03: Kierkegaard – 'Enten-Eller'.
At miste sig selv og vinde
sig selv. Flemming Houe,
mag.art. i idéhistorie
09/04: Ikke alene miraklet er mirakuløst! Om gådefuldhedens
betydning hos Kierkegaard
og Dostojevskij. Peter
Aaboe Sørensen, adjunkt i
idéhistorie, Aarhus Universitet
16/04: Det dæmoniske – angst for
det gode. 'Begrebet Angst'
og 'Optegnelser fra et Kælderdyb'. Flemming Houe,
mag.art. i idéhistorie
23/04: Lidenskabens skikkelser.
'Kærlighedens Gerninger'
og 'Brødrene Karamasov'.
Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie

Vi sender Kraniebrud på Radio4 i
hverdagene kl. 14-15. Emil Nielsen
er vært. Her med Marie Vejrup og
Ole Eggers Bjælde, som puster ud
efter udsendelsen om dommedag.

Få Få

Jesus i den tidlige
kristendom

Filosofi og fællessang:
Det meningsfulde liv

Holdnummer: 2111-017

Holdnummer: 2111-275

Tid: 22/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Tid: 13/4, 1 tirsdag, kl. 19.30-21.30

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 255 kr., studerende 170 kr.

Underviser: Anders-Christian Lund
Jacobsen, professor MSO i teologi,
Aarhus Universitet

Sted: AU, bygning 1584, lokale 112, Langelandsgade 145

Hvem var Jesus ifølge de første
kristne? Evangelierne tegner meget
forskellige billeder af Jesus. Var han
Guds søn, som blev født i menneskeskikkelse af Jomfru Maria? Var
han tømreren fra Nazareths søn, der
havde særlige guddommelige evner?
Var han det evige guddommelige
skaberord, der blev født som menneske i den verden, som han selv havde
skabt? For Paulus var det interessante ikke Jesu liv. Han fokuserede
udelukkende på den korsfæstede og
opstandne Kristus. Den Jesus, vi møder i påsken. I århundrederne efter
Jesu død er forestillingerne om Jesus
blevet endnu mere mangfoldige. Indled påsken med et nyt blik på, hvem
Jesus var.

”Vi føler, at selv om alle mulige videnskabelige spørgsmål er besvarede, er vores livsproblemer slet ikke berørt.” Ordene tilhører den ofte fortvivlede filosof Ludwig
Wittgenstein. Men hvis vores livsproblemer ikke finder
svar gennem videnskaben, hvad handler de så om?
Wittgensteins svar er, at de handler om livets mening.
Spørgsmålet er nu, hvordan vi får løst problemerne med
livets mening, hvis naturvidenskaben ikke er til nogen
hjælp. I selskab med den danske sangskat, tænkere fra
moralfilosofien og bogen 'Det meningsfulde liv' leder vi
efter svar. Kom med til en aften, hvor intellekt, følelser
og fællesskab bliver næret gennem sang og forelæsning
om ét samlet emne. Kom og syng i vilden sky eller med
et sagte pip – alle er velkomne!

Undervisere: Cecilie Eriksen, filosof og forfatter, og David
Mondrup, højskolelærer og musiker
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Gå dig klog:
På byvandring med religionerne
Holdnummer: 2111-184
Tid: 30/5, 1 søndag, kl. 13.00-14.30
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Sted: Ved Vor Frue Kirke, Vestergade
Underviser: Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Gå dig klog i foråret. Vi byder
på mange byvandringer i
Aarhus med fokus på filosofi,
religion, historie og arkitektur.

Religionen findes over det hele i Aarhus. Både
i form af store, gamle katedraler og på små ydmyge skilte, der viser ind i en baggård og op
ad en trappe til dér, hvor en gruppe mennesker
mødes om deres religion. Det kan være blandede grupper, der deler buddhistisk meditation, eller muslimer, der mødes til fredagsbøn.
Både de gamle kirker og de nye grupper giver
et billede af, hvilke store og små religioner der
har været og er vigtige for generationer af
mennesker i Aarhus såvel som verden over.
Kom med på en tur rundt i Aarhus, og bliv klogere på verdens store religioner såvel som de
små. Vær med, når vi bevæger os ud i Aarhus’
religiøse bylandskab og ser på, hvordan mennesker, samfund og religion spiller sammen i
Aarhus i dag.

Filosofihistorien på én dag
Holdnummer: 2121-002
Tid: 18/8, 1 onsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Tre tænkere, ét emne: Viljen
Holdnummer: 2111-014

Gå dig klog:
Filosofisk byvandring

Tid: 26/4, 3 mandage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2111-433

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Tid: 22/5, 1 lørdag, kl. 13.00-15.30

Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

Ved kristendommens begyndelsen erfarede
Paulus, at “det gode, jeg vil, det gør jeg ikke;
men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg”.
På højdepunktet af den europæiske oplysning
erklærede Kant, at “intet kan siges at være
uforbeholdent godt andet end en god vilje”.
På tærsklen til 2. Verdenskrig udbredte Leni
Riefenstahl Hitlers nationalsocialistiske projekt i propagandafilmen 'Viljens triumf'. Disse tre nedslag illustrerer, at den europæiske
kultur har gennemgået dybe erfaringer med
viljen. Og dét præger os endnu. Kom med, når
vi undersøger viljens mysterium med de tre
klassiske tænkere: Augustin om viljens synd,
Kant om viljens lov og Kierkegaard om viljens
enhed.

Underviser: Carsten Fogh Nielsen,
ekstern lektor i filosofi, Syddansk
Universitet

Sted: Foran Værestedet, Jægergårdsgade 107

Vandring og byliv har for mange filosoffer været både et redskab til
at finde inspiration og en arena at
filosofere på. Vær med, når Folkeuniiversitetet i selskab med filosof
Carsten Fogh Nielsen sætter farten
ned og drager på filosofisk byvandring i Sydhavnen, et af Aarhus’
oversete, men fascinerende kvarterer, samtidig med at vi sætter fokus
på, hvad byen kan og har betydet for
tænkningen. Få sat gang i tankerne,
og mærk sammenspillet mellem krop
og sind.

Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård
Alle 15
Underviser: Hans Fink, docent emeritus i filosofi,
Aarhus Universitet

Tag med på en rejse gennem filosofiens historie fra dens begyndelse til i dag. Få præsenteret nogle af historiens mest indflydelsesrige filosoffer, få kendskab til deres tanker om
verdens indretning og vores mulighed for at
erkende den, og få indblik i deres bidrag til
forståelsen af samfundet og det gode liv. Bliv
klogere på nogle af historiens store filosofiske
tænkere, som har været med til at forme vores
tankeverden i dag.

Følg med
på Facebook
www.facebook.
com/fuaarhus
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Kierkegaards univers

Græsk filosofi og kristendom

Holdnummer: 2121-226

Holdnummer: 2121-251

Tid: 7/9, 6 tirsdage, kl. 11.15-13.00

Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30

Filosofien bag mindfulness:
Udslettelse af selvet eller
åndelig fitness?

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Holdnummer: 2121-269

Hvad vil det sige at blive sig selv? Det spørgsmål kredser hele Kierkegaards forfatterskab
om. Det rækker fra en fortvivlelse i oplevelsen af at være forladt af Gud og mennesker
til den modsatte erfaring af at være elsket og
at kunne elske. Mellem disse poler udfoldes
Kierkegaards mangestemmige analyser af den
menneskelige eksistens. Det er for Kierkegaard
dybt personlige, eksistentielle spørgsmål.
Hvad han skrev hører sammen med det liv, han
levede. Hans liv var i det ydre udramatisk, men
”indvortes et af de mest bevægede Liv, der er
ført i Danmark” (Georg Brandes).
07/09: Et liv i ekstremer. Flemming Houe,
mag.art. i idéhistorie
14/09: Fortvivlelsen og det etiske valg.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
21/09: At blive et selv. Valget og troen.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
28/09: Kærlighedens forunderlige almagt
– Kierkegaard, Augustin og Hannah
Arendt. Peter Aaboe Sørensen, adjunkt i idéhistorie, Aarhus Universitet
05/10: Angsten og friheden. Flemming
Houe, mag.art. i idéhistorie
12/10: Troen, håbet og kærligheden.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie

Værklæsning: Søren Kierkegaards
'Kjerlighedens Gjerninger'

Underviser: Bjørn Rabjerg, adjunkt i religionsfilosofi, Aarhus Universitet

Filosofi og religion kan opfattes som to adskilte størrelser, hvor én ting er en filosofisk
undersøgelse af, hvad verden er, og hvordan
verden er indrettet, imens en anden ting er den
jødisk-kristne forestilling om Gud. Men i senantikken blev den græske kultur erstattet af en
kristen religiøsitet, og i denne proces kom filosofien og religionen i tæt kontakt med hinanden, fordi kirkefædrene indoptog dele af grækernes filosofiske tankegods – og det på trods
af, at de kristne betragtede den græske kultur
som hedensk. Denne forelæsningsrække vil
introducere dig til den græske antikke filosofi,
hvor tanken om et ordnet kosmos, der forstås
som menneskets hjemsted, er altdominerende.
Dernæst vil du få indblik i katolicismen, der opstår som en syntese mellem græsk tænkning
og kristendommen. Og endelig afslutter vi med
to gange om protestantismen med særligt fokus på Luther, som på mange måder opfatter
kristendommen som et brud med den græske
filosofi og fornuftsdyrkelse.
08/09:
15/09:
22/09:
29/09:

Den førsokratiske filosofi
Platon og Aristoteles
Den græsk-kristne syntese: Augustin
Den græsk-kristne syntese: Thomas
Aquinas
06/10: Luthersk protestantisme
13/10: Det 20. århundredes protestantisme

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Kierkegaards 'Kjerlighedens Gjerninger' er et
af de smukkeste og mest udfordrende værker
om kærligheden i den europæiske idéhistorie.
For Kierkegaard er den kristne kærlighed først
og fremmest til stede i handlingen – men Kierkegaard rokker samtidig ved vores forestilling
om, hvad det overhovedet vil sige at handle.
Vær med, når vi i fællesskab læser og diskuterer Kierkegaards værk 'Kjerlighedens Gjerninger'. Alle kan være med i værklæsningen. Det
forventes ikke, at man kender til emnet eller
har læst værket på forhånd.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Niels Viggo Hansen, filosof, fysiker og postdoc v. Dansk Center
for Mindfulness, Aarhus Universitet

Mindfulness er i de seneste årtier
gået fra at være en eksotisk subkultur til at være en del af vores vestlige
verden. For mange er det også blevet
en del af dagligdagen. Men selv om
mindfulness ofte omtales som noget
enkelt og almenmenneskeligt, som
ikke kræver særlige forudsætninger, er det også et meget komplekst
fænomen. Denne dag vil vi fordybe
os i filosofien bag mindfulness. Vi vil
fokusere på tre forskellige filosofiske
tilgange til begrebet i forsøget på bl.a.
at besvare spørgsmålet: Er mindfulness udslettelse af selvet eller åndelig
fitness? Dagen vil byde på filosofiske
oplæg, vi vil udforske forskellige typer af mindfulness i praksis, og der
vil være plads til filosofisk og praktisk
dialog. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at medvirke.

Hegel for et større
publikum – oplev Rune
Lykkeberg
Holdnummer: 2121-242
Tid: 11/10, 1 mandag, kl. 17.30-19.00

Holdnummer: 2121-168
Tid: 7/9, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 25/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

Gå dig klog: Filosofisk vandretur

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget
via holdsiden på fuau.dk

Holdnummer: 2121-023

Underviser: Rune Lykkeberg, chefredaktør, Dagbladet Information

Tid: 12/9, 1 søndag, kl. 14.00-16.00
Pris: 295 kr., studerende 245 kr. (inkl. en kop
kaffe/te, en bolle og dagens kage i caféen på
Moesgaard Museum)
Sted: Skovmøllen, Skovmøllevej 51
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor
i filosofi, Syddansk Universitet

Vandring har for mange filosoffer været et
redskab til at finde inspiration. Filosoffer som
Kant, Kierkegaard, Nietzsche og Rousseau
har alle vandret rundt i naturen og byen for
at bevæge tankerne og få sat gang i samspillet mellem krop og sind. Vær med, når Folkeuniversitetet i selskab med filosof Carsten
Fogh Nielsen sætter farten ned og drager på
en filosofisk vandretur i smukke omgivelser i
Marselisborg Skov. Få indblik i filosofiens historie og lær, hvordan man tænker og får idéer
på farten.

Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel har betydet så meget
for vores forestillinger om modernitet, historie og fremskridt, at vi alle
er hegelianere – de fleste af os ved
det bare ikke. Hegel ville udvikle et
filosofisk system, som skulle begribe hele hans tid i tanker, men det er
også med Hegel, at vi kan få greb om
vores egen samtid. Få mulighed for
at forstå Hegel helt forfra i selskab
med Rune Lykkeberg. Aftenen tager
udgangspunkt i udgivelsen ’Hegel
for et større publikum’ (Informations
forlag 2020).
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Filosofi i verdensklasse

Store tanker om hverdagslivet

Holdnummer: 2121-227

Moderne filosofihistorie
på ét semester

Tid: 25/10, 8 mandage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2121-216

Tid: 26/10, 8 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Tid: 26/10, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2121-243
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Filosofihistorien byder på mange fantastiske
idéer og teorier om vores verden og vores eksistens. Tanker, der er udtænkt af historiens
mange store filosoffer og nedskrevet i et utal
af filosofiske værker. Alligevel dukker nogle filosofiske værker oftere op end andre. Hvorfor?
Fordi de er i en klasse for sig! Denne forelæsningsrække kigger nogle af filosofihistoriens
mesterværker efter i sømmene. Mesterværker, der har dannet grundlaget for den videre
tænkning, som gennem historien har været
med til at trække filosofien i nye retninger,
og som stadig den dag i dag er væsentlige at
kende til. Få indblik i filosofiens væsen og dens
udvikling gennem tiden gennem kendskabet
til en perlerække af filosofihistoriens største
mesterværker.
25/10: Platon – Staten. Hans Fink, docent
emeritus i filosofi, Aarhus Universitet
01/11: Aristoteles – Etikken. Kasper
Lysemose, postdoc i filosofi, Aarhus
Universitet
08/11: René Descartes – Meditationer over
den første filosofi. Thomas Schwarz
Wentzer, professor i filosofi, Aarhus
Universitet
15/11: Thomas Hobbes – Leviathan. Mikkel
Thorup, professor i idéhistorie, Aarhus
Universitet
22/11: Immanuel Kant – Kritik af den rene
fornuft. Carsten Fogh Nielsen, ekstern
lektor i filosofi, Syddansk Universitet
29/11: G.W.F Hegel – Åndens fænomenologi. Carsten Fogh Nielsen, ekstern
lektor i filosofi, Syddansk Universitet
06/12: Martin Heidegger – Væren og Tid.
Thomas Schwarz Wentzer, professor i
filosofi, Aarhus Universitet
13/12: Simone de Beauvoir – Det andet køn.
Anna Cornelia Ploug, ph.d.-studerende i filosofi, Roskilde Universitet

Underviser: Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt i anvendt filosofi, Aalborg Universitet

Den moderne filosofi ville gøre op med
antikkens naive metafysik for slet ikke at
tale om middelaldermunkenes religiøse
dogmer. Den fælles front mod de præmoderne tænkere får imidlertid på ingen som
helst måde de moderne filosoffer til at
være spor enige med hinanden. Hvor rationalisterne mener, at den rene tænkning
skal klare ærterne, sværger empiristerne i
stedet til den rent sanselige erfaring. Og
hvor liberalismen tager udgangspunkt i
det enkelte menneskes individuelle frihed,
tager republikanismen et radikalt anderledes udgangspunkt i forpligtende fællesskaber. Kant forsøger at samle trådene
via sin såkaldt kopernikanske revolution,
hvormed oplysningsfilosofien kulminerer,
inden Nietzsche skånselsløst går til angreb på modernitetens fremskridtsoptimistiske sandheder og værdier. Bliv klogere
på den moderne filosofihistorie på ét semester.
26/10: Rationalisme: René Descartes
02/11: Kontraktualisme: Thomas
Hobbes
09/11: Empirisme: David Hume
16/11: Republikanisme: Jean-Jacques
Rousseau
23/11: Kriticisme: Immanuel Kant
30/11: Perspektivisme: Friedrich
Nietzsche

Hvordan forholdt Kierkegaard sig til
angst? Hvad siger Bibelen om tilgivelse?
Og hvordan har man i filosofien reflekteret over kærligheden til forskellige tider? I
denne forelæsningsrække stiller en række
af landets dygtigste forskere skarpt på
otte emner, som ikke er spor hverdagsfjerne, men tæt inde på livet for ethvert
menneske. Alle har følt længsel, skam og
vrede, men hvilke tanker har kloge hoveder gjort sig om disse sjæletilstande gennem tiden? Og kan vi overhovedet bruge
deres tanker i dag?
26/10: Mod. Poul Poder, lektor i sociologi, Københavns Universitet
02/11: Angst. Ole Morsing, lektor i idéhistorie, Aarhus Universitet
09/11: Vrede. Lars-Henrik Schmidt,
professor i filosofi og pædagogik,
Aarhus Universitet
16/11: Tilgivelse. Anders-Christian
Lund Jacobsen, professor MSO i
teologi, Aarhus Universitet
23/11: Kærlighed. Anne Marie Pahuus,
lektor i filosofi og prodekan,
Aarhus Universitet
30/11: Længsel. Mogens Pahuus, professor emeritus i filosofi, Aalborg
Universitet
07/12: Skam. Inger Glavind Bo, lektor i
socialpsykologi, Aalborg
Universitet

Tilmeld dig Folkeuniversitetets
nyhedsbrev på fuau.dk, og få
information om særarrangementer
og særlige tilbud
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Idéer der ændrede verden

Mytologier

Holdnummer: 2121-240

Holdnummer: 2121-025

Frihed – historisk, religiøst,
filosofisk, psykologisk og politisk

Tid: 27/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 27/10, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Holdnummer: 2121-228

Din verden er fuld af idéer og begreber, som giver dit liv struktur, mening
og retning. Mange idéer virker evige og intuitive, men tænker vi efter,
bliver det klart, at idéerne ikke er
faldet ned fra himlen – de er opstået i verden på et tidspunkt, og deres
betydning står i forhold til historien og nutiden. Kom med, når vi ser
nærmere på fem store idéer, der har
ændret verden. Få indblik i, hvordan
disse ideer er opstået, har udviklet
sig gennem tiden, og hvordan de måske kommer til at se ud i fremtiden.
Forløbet tager afsæt i bogen ’50 ideer der ændrede verden’ (Aarhus Universitetsforlag).

Historiens mytologier giver ikke længere mennesket svar på, hvordan verden hænger sammen, men de viser, at mennesket har behov
for meningsfulde forklaringer. Vær med, når
de store mytologier introduceres. Få et indblik
i deres historie, udbredelse og forklaringer på
verdens konflikter, skabelse og undergang –
og forstå fortidens mytologier i sammenhæng
med kristendommens fortællinger og noget af
nyere tids litteratur.

Tid: 28/10, 7 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

27/10: Frihed. Hans-Jørgen Schanz,
professor emeritus i idéhistorie, Aarhus Universitet
03/11: Magt. Lars Thorup Larsen,
lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
10/11: Stat. Mikkel Thorup, professor i idéhistorie, Aarhus
Universitet
17/11: Velfærd. Ove Kaj Pedersen,
dr.phil., professor emeritus i
komparativ politisk økonomi
24/11: Vækst. Jakob Bek-Thomsen,
lektor i idéhistorie, Aarhus
Universitet
01/12: Moral. Jørgen Carlsen, fhv.
højskoleforstander og medlem af Det Etiske Råd

27/10: Indledning: Kristendom og mytologi
– samme eller to forskellige ting?
Anders Klostergaard Petersen, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet
03/11: Ægyptisk mytologi. Louise Alkjær,
cand.mag. i ægyptologi
10/11: Græsk mytologi. Chr. Gorm Tortzen,
lektor emeritus, cand.mag. i græsk og
latin
17/11: Romersk mytologi. Jakob Munk Højte, ekstern lektor i klassisk arkæologi,
Aarhus Universitet
24/11: Nordisk mytologi. Jens Peter Schjødt,
professor i religionshistorie, Aarhus
Universitet
01/12: Litteratur er det modsatte af myte.
Hans Hauge, lektor emeritus i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus Universitet

På herrens mark
– introduktion til eksistensfilosofi
Holdnummer: 2121-169
Tid: 28/10, 6 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Som mennesker lever vi ikke bare vores liv
umiddelbart og uproblematisk. For at leve livet, må vi også føre det. Men problemet er, at
der ikke følger en manual med et menneskeliv.
Mennesket er “på herrens mark”. Eksistensfilosofien tager livtag med lige præcis det problem: Hvad indebærer det at være kastet ind
i eksistensen? På forløbet foretager vi en ekspedition ind på herrens mark. Vi griber sagen
tematisk an, og undersøger nogle af de grundfænomener, der møder os her.
28/10: Mening
04/11: Angst
11/11: Død
18/11: Samvittighed
25/11: Magt
02/12: Kærlighed

Vi oplever friheden som forudsætningen for et
værdigt liv. Et liv i ufrihed er ikke et menneskeligt liv. Ikke desto mindre har ufriheden været
et vilkår for det store flertal gennem næsten
hele historien. Vi har været underlagt magten,
den overmægtige natur, den almægtige Gud,
de magtfulde herskere. Friheden er altså ikke
noget, vi kan tage for givet, og den er ikke blevet os givet, men vundet gennem kamp. Frihed
er den personlige frihed til at skabe sit eget
liv gennem egne valg og handlinger, og den
politiske frihed til at være medbestemmende,
når det gælder samfundets love. Friheden er
altså ikke blot den enkeltes frihed, den er også
det frie forhold mellem mennesker. Et forhold,
der ikke er bestemt af magten, men af gensidigheden i samtale, anerkendelse og måske
kærlighed.
28/10: Frihedens historie og idéhistorie.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
04/11: Friheden til ikke at være fri – religion, kristendom og frihed belyst gennem nedslag i Bibelen. Rasmus Ugilt,
postdoc i filosofi, Aarhus Universitet
11/11: Tankefrihedens nødvendighed –
Hannah Arendt og Friedrich Schelling. Peter Aaboe Sørensen, adjunkt i
idéhistorie, Aarhus Universitet
18/11: Frihedens dialektik hos Kierkegaard
og Dostojevskij. Flemming Houe,
mag.art. i idéhistorie
25/11: Frihed og afhængighed – Jungs syn
på individet i dets relationer. Preben
Grønkjær, mag.art. i idéhistorie
02/12: Retten til frihed – frihed og anerkendelse hos Amartya Sen, Martha
Nussbaum og Alex Honneth. Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
09/12: Friheden til at skabe sig (selv) –
eksistentialistisk frihed ifølge Sartre.
Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt i
anvendt filosofi, Aalborg Universitet
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RELIGION OG FILOSOFI

De hemmelige evangelier

Alderdommens filosofiske livskunst

Holdnummer: 2121-029

Holdnummer: 2121-246

Eftertanker: Forskeren og
hospitalspræsten om håb

Tid: 28/10, 4 torsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 14/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Holdnummer: 2121-252

Ikke alle Jesusfortællinger fra oldkirken kom med i Bibelen. Bliv
klogere på apokryferne, Thomasevangeliet, Judasevangeliet og
Mariaevangeliet, når vi her introducerer til de såkaldte apokryfe evangelier og deres alternative kristendom.
Tag med på en rejse gennem de hemmelige evangelier, når vi går i dybden
med de enkelte skrifter.
28/10: Apokryferne. Hvor blev de
læst, af hvem, og havde de
et særligt formål? Marianne
Aagaard Skovmand, ph.d.
i teologi og sognepræst,
Nyborg Kirke
04/11: Thomasevangeliet. Marianne Aagaard Skovmand, ph.d.
i teologi og sognepræst,
Nyborg Kirke
11/11: Mariaevangeliet. Marianne
Aagaard Skovmand, ph.d.
i teologi og sognepræst,
Nyborg Kirke
18/11: Judasevangeliet. René
Falkenberg, lektor i teologi,
Aarhus Universitet

Tre tænkere, ét emne:
Fællesskab
Holdnummer: 2121-170
Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc
i filosofi, Aarhus Universitet

Fællesskab er et evigt aktuelt emne.
De kriser, der præger vor tid – finanskrise, flygtningekrise, unionskrise,
miljøkrise, pandemikrise – udfordrer
på forskellig vis vores fællesskaber.
Det foranlediger os til helt fundamentalt at spørge: Hvem er vi? Hvad
udgør et fællesskab? Hvad vil det
overhovedet sige at være sammen?
Få perspektiv på fællesskabet med
tre klassiske tænkere: Aristoteles om
det politiske fællesskab, Kant om det
æstetiske fællesskab og Kierkegaard
om det religiøse fællesskab.

Underviser: Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel terapi,
cand.mag. i idéhistorie og filosofi, master i humanistisk
sundhedsvidenskab

Vi kan have brug for hjælp, når vi nærmer os livets sidste
fase. I dag bliver stadig ﬂere af os nemlig gamle i en kultur, der mere og mere forherliger ungdommen. Samtidig
lever vi i en teknologisk tidsalder, der har tilsidesat alderdommens visdom, og vi mangler gode visioner for at
ældes. Men der er hjælp at hente hos fortidens filosoffer
og åndelige lærere, der var optagede af, hvordan man
får en god alderdom. Den bør nemlig være den bedste
periode i livet, som er fyldt med ro og visdom. Kom med
denne weekend, hvor vi tager på en rejse gennem alderdommens filosofiske livskunst og møder blandt andre Epikur, Cicero og Østens visdomstraditioner. Deres
indsigter er lige så relevante i dag for de danskere, der
er gamle eller bare på vej til at blive ældre.

Livet og døden
i de store religioner
Holdnummer: 2121-250
Tid: 15/11, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Spørgsmålene om, hvad menneskelivet indebærer, og
hvad der sker med det enkelte menneske efter døden,
har optaget mennesker på tværs af alle tidsaldre og kulturer, og det er netop spørgsmål som disse, som religionerne har budt ind med svar på. I denne forelæsningsrække spørger vi verdensreligionerne om de helt store
spørgsmål i tilværelsen: Hvor kommer vi fra? Hvor skal
vi hen? Hvad er meningen med livet? Og hvordan skal
man selv være et godt menneske? Bliv konfronteret med
livet på godt og ondt, når vi præsenterer verdensreligionernes forskellige svar og forestillinger om livet og livet
efter døden.
15/11:
22/11:
29/11:
06/12:
13/12:

Hinduisme. Marianne Qvortrup Fibiger, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Buddhisme. Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Jødedom. Marianne Schleicher, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Kristendom. Marie Vejrup Nielsen, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Islam. Thomas Brandt Fibiger, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Tid: 13/12, 1 mandag, kl. 17.30-19.15
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Undervisere: Mickey Gjerris, cand.
theol. og lektor i bioetik, Københavns
Universitet, og Lotte Blicher Mørk,
hospitalspræst på Rigshospitalet

Det er ikke nemt at være menneske.
Der er så meget at forholde sig til,
så meget ansvar at løfte, så mange
bekymringer at bekymres over og
så meget sorg at bære. Både ens
egen og ens elskedes eksistens, er
truet fra begyndelsen. Livet er udskudt død, som Løgstrup sagde. Og
rundtomkring kollapser økosystemerne, klimaet forandres, og arterne
forsvinder i et tempo, så biologerne
taler om den 6. masseuddøen. Hvordan kan man i den situation bevare
håbet og forstanden uden enten at
flygte fra det hele i en strøm af ligegyldigheder eller bukke under for en
lurende kynisme, hvor man fornægter selv de glimt af glæde, der måtte
komme på ens vej, fordi man kun alt
for godt ved, at det kun er et glimt?
Det er spørgsmål som disse, som
hospitalspræsten Lotte Blicher Mørk
og forskeren Mickey Gjerris har sat
hinanden og publikum stævne for
at samtale om. Ikke for at få ret, men
for at blive klogere på, hvordan man
kan leve sit liv på en måde, så man
på en gang ser virkeligheden i øjnene
og tør tage imod sit liv med glæde og
taknemmelighed.

BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE

Vi kan sænke forbruget
uden nødvendigvis at
nedsætte vores trivsel
Af Noa Kjærsgaard Hansen

Hvordan kan vi leve et liv med højere trivsel og mindre forbrug?
Det har Simon Elsborg Nygaard, post.doc i bæredygtighedspsykologi ved Aarhus Universitet, undersøgt. Bæredygtighed er
nemlig mere kompliceret end skraldesortering og færre flyrejser.
Er man ikke lige stødt på koblingen af bæredygtighed og psykologi, skal
man ikke fortvivle. I takt med at vi er blevet bedre til at sortere vores affald
og generelt er blevet mere opmærksomme på vores forbrug og klimaaftryk,
er man i universitetsverdenen begyndt at koble forskning i bæredygtighed
med forskning i menneskelig psykologi og adfærd.
Simon Elsborg Nygaard, der sidder på sit hjemmekontor i den anden ende
af Skypeforbindelsen, er postdoc i bæredygtighedspsykologi ved Aarhus
Universitet, og da jeg spørger ham, hvordan forskningsområdet opstod, erkender han da også med en god portion ydmyghed bag skærmen, at han
selv er en af drivkræfterne bag, men står på skuldrene af mange andre:
”Der findes også environmental psychology og conservation psychology,
og nogle vil også mene, at man kan tale om green eller climate psychology.
Men hvordan får vi koblet forholdet mellem vores indre psyke og vores
adfærd med bæredygtighedsdagsordenen? Det er det, jeg kalder bæredygtighedspsykologi.”
FN’s verdensmål er et vigtigt skridt på vejen
Simon Elsborg Nygaard arbejder også som bæredygtighedskonsulent og
underviser på en lederuddannelse, der er oprettet som en del af forskningsområdet. Her kan han se, at mange af virksomhedslederne har taget
bæredygtighedsdagsordenen til sig. Og det skyldes i høj grad FN’s 17 verdensmål:
”Med verdensmålene har man fået nogle helt konkrete og klare mål, med
nogle helt konkrete indikatorer for, hvordan man når dem. Og når næsten
alle verdens ledere er blevet enige om dem, ved virksomheden godt, at
de skal se det som en ordreseddel fra fremtiden. Ellers løser vi ikke noget.
Men der er helt klart en bevægelse i den rigtige retning. Her er det værd at
bemærke, at verdensmål 17 netop handler om partnerskaber.”
Læs hele artiklen på fuau.dk

Mød Simon Elsborg Nygaard i forelæsningsrækkerne om 'Ledelsespsykologi' side 14 og 'Klima i fortid, nutid og fremtid' side 36.
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Arkæologi
og historie

Det danske kongehus mellem
tradition og fornyelse

Oldtidens storbyer

Holdnummer: 2111-296

Tid: 26/1, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2111-215

Tid: 25/1, 5 mandage, kl. 17.15-19.00.
Ingen undervisning 8/2

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Med fem af oldtidens storbyer som omdrejningspunkt er forelæsningsrækken en antikkens historie med introduktion til oldtidens
vigtigste kulturer og nyeste forsknings- og
udgravningsresultater. Athen er den berømte
græske bystat med templer på Akropolis, teater og demokrati. Alexandria er en af Alexander den Stores første byer i Ægypten, kendt for
sit bibliotek og fyrtårn. Rom er oldtidens første
storby, der udviklede sig fra en lille by på syv
høje ved Tiberen til Romerrigets hovedstad.
Karthago i Tunesien var fønikernes hovedby
og blev jævnet med jorden i år 146 f.v.t., men
genopstod som en blomstrende by. Konstantinopel – nu Istanbul – blev den kristne hovedstad, der afløste det hedenske Rom.

Det danske kongehus har ikke længere politisk
magt, men repræsenterer landet udadtil og er
et samlingspunkt indadtil. Med sine over 1000
års historie er det danske kongehus et af de
ældste i verden, og det stiller det i en helt særlig position mellem tradition og fornyelse. Få
historien om, hvad det danske kongehus er i
dag, og hvad det har været gennem tiden på
en tur fra enevælde til konstitutionelt monarki over royale portrætter og restaureringen af
Frederik 8.s palæ på Amalienborg. Desuden
skal vi høre om arbejdet ved hoffet og kongehusets stærke kvinder.
25/01: Det danske kongehus fra fortid
til nutid. Lars Hovbakke Sørensen,
lektor, ph.d., Professionshøjskolen
Absalon
01/02: Ej blot til pynt. Danmarks stærke
dronninger i udvalg. Mie Ellekilde,
formidlings- og kommunikationschef,
Museum Vestsjælland
15/02: Konger og dronninger på lærredet – kongelige portrætter. Steffen
Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum,
Frederiksborg Slot
22/02: Restaureringen af Frederik 8.s
palæ på Amalienborg. Jens Andrew
Baumann, arkitekt MAA og indehaver,
Baumann Arkitekter
01/03: Kongehuset og tjenesten ved hoffet.
Ernst Højgaard Clausen, major, tidl.
officer ved Livgarden og adjudant hos
H.M. Dronningen

26/01: Athen – fra polis til kulturcentrum.
Christian Ammitzbøll Thomsen, lektor
i historie, Københavns Universitet
02/02: Alexandria – Alexander den Stores
by. Troels Myrup Kristensen, lektor i
klassisk arkæologi, Aarhus Universitet
09/02: Rom – fra syv høje til evig stad. Birte
Poulsen, lektor i klassisk arkæologi,
Aarhus Universitet
16/02: Karthago – en punisk stormagt. Jesper Carlsen, lektor, dr.phil. i historie,
Syddansk Universitet
23/02: Konstantinopel – et nyt Rom. Christian Høgel, professor MSO i byzantinsk
litteratur, Syddansk Universitet

International AuschwitzDag 2021: Aarhusianere
på flugt og i fangenskab
1943-1945
Holdnummer: 2111-409
Tid: 27/1, 1 onsdag, kl. 13.00-16.00
Pris: 150 kr., studerende 75 kr.
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2

Den 27. januar 1945 blev den største
af Nazitysklands koncentrationslejre
befriet. Auschwitz-dagen er siden
blevet den internationale markering
af kz-lejrenes rædsler og en påmindelse om aldrig at glemme. I Aarhus
markerer vi i år dagen med et lokalt
fokus. Tre historikere med stor viden
om Aarhus' historie og besættelsestiden stiller skarpt på begivenhederne
fra det første antisemitiske hærværk
til jødernes flugt fra byen i oktober
1943, på de historiske kilder til besættelsestidens Aarhus og historien om
nogle af de modstandsfolk, som blev
straffet med deportation til kz-lejre.
13.00: Kilder til 2. Verdenskrigs historie i Aarhus. Kz-lejre og
dagligdag. Thomas Norskov
Kristensen, Arkiver, Aarhus
Stadsarkiv
13.50: Jødiske indbyggeres flugt
fra Aarhus 1943. Klaus Bertelsen, cand.mag., Museumsfaglig Afdeling, Besættelsesmuseet, Den Gamle By
15.00: Aarhusianske skæbner i
kz-lejrene. Søren Tange
Rasmussen, afdelingsleder,
Besættelsesmuseet, Den
Gamle By
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Specialstyrker og -operationer i 2. Verdenskrig

Tysklands historie i
det 20. og 21. århundrede

Byvandringer: Det oversete
og hemmelige Aarhus

Holdnummer: 2111-218

Holdnummer: 2111-081

Holdnummer: 2111-378

Tid: 1/2, 5 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 2/3, 4 tirsdage, kl. 12.30-14.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi
og samfundsfag

Underviser: Philipp Alexander Ostrowicz, dr.phil., seniorforskningsrådgiver,
Copenhagen Business School

Sted: Se mødesteder på fuau.dk

Nutidens specialstyrker – britiske
SAS og amerikanske Navy SEALS –
kan føre deres historie tilbage til 2.
Verdenskrig. Her opstår der et behov
for egentlige elitestyrker, fordi man
skal bag fjendens linjer og hente efterretninger, foretage sabotage eller
støtte større operationer. Hør fx om
et af de mest dristige angreb fra SAS:
Operation Flipper i 1941, hvor man
forsøger at myrde Rommel. Eller om
operationerne bag de tyske linjer under felttoget i Normandiet 1944. Hør
om den militærhistoriske udvikling af
specialstyrker i 2. Verdenskrig og om
udvalgte operationer fra bl.a. britiske
SAS og SBS, amerikanske Rangers,
tyske Brandenbruger Regiment og
italienske Decima Flottiglia MAS.

Den tyske historie i det 20. og 21.
århundrede er præget af store modsætninger og omvæltninger. To tabte
verdenskrige, Holocaust, Tysklands
deling i 1945 og genforening i 1990,
den økonomiske krise i 1920'erne
og det økonomiske mirakel –
”Wirtschaftswunder” – i Vesttyskland
efter 1945 har bestemt Tysklands
skæbne. Siden Berlinmurens fald i
1989 har landet udviklet sig fra den
vesttyske, lidt småborgerlige Bonner
Republik og det socialistiske diktatur
i DDR til den kosmopolitiske Berliner
Republik i det forenede Tyskland.
Få overblik over Tysklands historie,
økonomi og sociale udvikling med
særligt fokus på udviklingen siden
(gen-?)foreningen i 1990, aktuelle
debatter i samfundet og en perspektivering til tendenser i nutidig tysk
litteratur og kultur.

På fire byvandringer går vi på opdagelse i en række af
de oversete og spændende historier, Aarhus gemmer
på. Vi skal på sporet af opgravede lig, livet i Aarhus’
underverden, bødlen på Store Torv og de “liderlige og
pasløse”. Vi kigger også ind i baggårdene og hemmelige
byrum og oplever sider af byen, man normalt ikke ser.
Og så skal vi høre om den fantastiske og glemte historie om stumfilmens guldalder i Aarhus i begyndelsen af
det 20. århundrede, hvor excentrikere, benhårde forretningsmænd og store divaer gik i byens gader.

Særomvisning på
Besættelsesmuseet
Holdnummer: 2111-383
Tid: 4/2, 1 torsdag, kl. 17.00-18.45.
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. Entré
til museet er ikke inkluderet i prisen.
Årskort til Den Gamle By giver gratis
adgang til museet. Ellers er prisen 75 kr.
for voksne og pensionister. Studerende
60 kr.
Sted: Besættelsesmuseet, Mathilde
Fibigers Have 2
Underviser: Søren Tange Rasmussen,
museumsinspektør, afdelingsleder,
Besættelsesmuseet, Den Gamle By

Kom med på særomvisning på Besættelsesmuseet, der har slået dørene op igen med en ny permanent
udstilling i Aarhus’ gamle politistation, hvor Gestapo holdt til de
sidste måneder af besættelsen, og
hvor mistænkte modstandsfolk blev
slæbt ind til forhør og tortureret, så
det kunne høres på gaden udenfor.
Sammen med museumsleder Søren
Tange Rasmussen skal vi en tur rundt
i museet og bl.a. høre om tyskerne i
Aarhus og det frygtede tyske sikkerhedspolitis hovedkvarter, modstand
og kollaboration, hverdagslivet i det
besatte Aarhus og de svære valg,
som mange blev tvunget til at tage.

Stasi – den østtyske
statssikkerhedstjeneste
Holdnummer: 2111-230
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i
tysk og journalist, har boet mange år i
Berlin

I 2020 var det 30 år siden, at folk
fra den østtyske borgerbevægelse
besatte Stasicentralen. Gennem besættelsen sørgede de for, at 111 km
Stasiakter er blevet bevaret. Ved at
granske i nogle af akterne får vi et
indblik i, hvordan den konkrete overvågning fandt sted, og hvad visheden
om den daglige overvågning betød
for østtyskernes hverdagsliv. Men
vi skal også se på, hvad der fik flere
hundredetusinde østtyskere til at arbejde som Stasi-stikkere, og hvordan
opgøret med stikkerne er foregået
siden Tysklands genforening.

Underviser: Doron Haahr, cand.mag. i historie,
Aarhushistorier

02/03:
09/03:
16/03:
23/03:

Rådhusparken
Det utugtige Aarhus
Baggårde
Da Aarhus var Hollywood

Japans historie
Holdnummer: 2111-095
Tid: 2/3, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Gennem fire forelæsninger sætter vi fokus på udvalgte
begivenheder og personer i Japans fantastiske historie
med afsæt i forskellige steder – fra de gamle kejserbyer
Nara og Kyoto over shogunbyerne Kamakura og Tokyo
til øerne Hokkaido og Okinawa, der blev indlemmet
i det japanske imperium i slutningen af 1800-tallet. Vi
skal også se nærmere på strømninger fra Kina og Korea,
samuraikrigere, europæere, krig og fred, der har udfordret og præget Japan. Få historien om kejseriget fra den
første kejserinde Himiko fra perioden omkring 200 e.v.t.
til i dag.
02/03: Kejserinder og kejsere (660 f.v.t.-1180). Jane
Oksbjerg, rejseleder, arkæolog og japanolog
09/03: Samuraiernes verdener (1180-1868). Jane
Oksbjerg, rejseleder, arkæolog og japanolog
16/03: Dannelsen af Nationen Japan (1792-1903).
Annette Skovsted Hansen, lektor i japanstudier
og historie, Aarhus Universitet
23/03: Krig og fred i Japans historie (1876-2018).
Annette Skovsted Hansen, lektor i japanstudier
og historie, Aarhus Universitet
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Historieformiddage på
Dokk1: Det 20. århundrede

Det gamle Ægypten
Holdnummer: 2111-281

En kulturhistorisk rejse
gennem Spanien

Holdnummer: 2111-382

Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.15-16.00

Holdnummer: 2111-377

Tid: 12/3, 6 fredage, kl. 10.15-12.00.
Ingen undervisning 2/4
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
Underviser: Søren Hein Rasmussen,
ph.d. i historie og forfatter, MegaNørd

Det 20. århundrede blev det hidtil
vildeste i menneskehedens historie,
for her var der verdenskrige, atombomber og spansk syge. Der var
månelandinger,
revolutionerende
sygdomsbehandling. sportsrekorder
og satellitkoncert med Elvis Presley.
Gennemgange af det 20. århundrede
fokuserer oftest på den 'store' politiske historie. Men bagved dette lå
bestemte forestillinger og kulturelle
nyskabelser, som betød nok så meget for folks liv, og som også havde
betydning for politikken. Fx kan manl
dårligt forestille sig nazismen uden
det, der i samtiden blev kaldt 'racevidenskab'. I forelæsningsrækken skal
vi se på det, der var på 'den store politiks bagtæppe' – det, som gjorde, at
den blev, som den blev. Vi skal høre
historien om hesteeksperten, der ville krydse mennesker og chimpanser.
Om antropologernes hede drømme
om det europæiske urmenneske. Om
filmheltenes indtog, ideen om overmennesket, forbrugerismens fødsel,
formand Maos svømmetur på Yangtze – og meget, meget mere. Det hele
med tankevækkende illustrationer.

Tilmeld dig
Folkeuniversitetets
nyhedsbrev på
fuau.dk, og få
information om
særarrangementer
og særlige tilbud

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Kim Ryholt, professor i ægyptologi,
Københavns Universitet

For over 5000 år siden opstod et af verdens
ældste riger: det gamle Ægypten. Det eksisterede i næsten 3000 år og var centrum for en
blomstrende kultur, der leder tankerne i retning af pyramider, Nilen, faraoer og mumier,
men kulturen rummede meget mere end det.
Tag med på en rejse gennem oldtidens Ægypten i selskab med Kim Ryholt, der indvier os i
væsentlige fund gjort i oldtidsmanuskripterne
– fra dramaerne, der udspillede sig under dynastierne, til de oldægyptiske fortællinger.

Demokratiet i Amerika
Holdnummer: 2111-429
Tid: 16/3, 6 tirsdage, kl. 11.15-13.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

USA’s demokrati er i krise. Det er ikke første
gang. Det er født ud af en krise og har udviklet
sig gennem en række kriser. To ting kendetegner USA: frihed og rigdom. Det er et samfund,
der hviler på en demokratisk forfatning, som
giver borgerne en grad af personlig og politisk
frihed, vi ikke har oplevet før i historien. Det er
et samfund, hvis store naturressourcer er blevet frugtbargjort i en dynamisk økonomi resulterende i en rigdom, der heller ikke før er set.
Men det er også et samfund med voldsomme
etniske, økonomiske og politiske modsætninger. Vi ser på USA’s histories afgørende vendepunkter.
16/03: 1776. Uafhængighed og demokratisk
forfatning. Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie
23/03: 1861. Borgerkrig og industriel
revolution. Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie
06/04: 1929. Den store depression og New
Deal. Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
13/04: USA – som fotograferne så det.
Gunner Byskov, cand.mag. i dansk og
kunsthistorie samt leder af fotografuddannelsen, Medieskolerne, Media
College Denmark
20/04: 1968. Ungdomsoprør og reaktion.
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie
27/04: 2008. Obama og Trump. Håbet og
hadet. 2021. Biden den modererende
midte? Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie

Tid: 20-21/3, 1 weekend, kl. 10.00-15.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Kasper Christiansen, cand.mag.
i litteraturvidenskab og kulturformidling, boet
mange år i Spanien

Weekenden er en rejse gennem Spaniens fascinerende kulturhistorie – fra det romerske
Hispania over det visigotiske Toledo, det mauriske al-Andalus, habsburgernes storrige og
kriserne og krigene i det 19. og 20. århundrede
til nutidens Spanien. Undervejs laver vi nedslag i en række af de vigtigste hændelser og
kunstneriske højdepunkter i spansk kulturhistorie: erobringen af Mexico og den efterfølgende guldalder i det 16. og 17. århundrede,
mesterværker af kunstnere som Velázquez, El
Greco og Goya og historie og arkitektur i bl.a.
Sevilla, Barcelona og Madrid. Og så kigger vi
ind i fremtidens Spanien på nogle af landets
politiske udfordringer.

Uopklarede og genåbnede
danske kriminalsager
Holdnummer: 2111-079
Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Frederik Strand, museumsleder,
Politimuseet

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, Højbjergdrabet, Conni-/Connydrabene, Joachimsagen
og de seks kvindemord i Københavnsområdet
omkring 1990. Leder af Politimuseet Frederik
Strand har igennem flere år beskæftiget sig
med uopklarede drab og genåbnede danske
kriminalsager, og denne dag dykker han ned
i, hvorfor nogle drabssager er forblevet uopklarede, og hvordan henlagte kriminalsager er
blevet genåbnet igennem nye efterforskningsmetoder, hidtil ukendte spor, nye forbrydelser
og teknologiske fremskridt. De uopklarede
og genåbnede sager giver også et alternativt
indblik i Danmarkshistorien, hvor samfundets
randeksistenser kommer til orde, og hvor tidligere tiders livsvilkår og menneskesyn åbenbares gennem kriminalitet.
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Den Amerikanske Borgerkrig
Holdnummer: 2111-228

Helte og skurke
i middelalderen

Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Holdnummer: 2111-381

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.
i historie og oberstløjtnant

Den Amerikanske Borgerkrig 1861-1865 har
en særlig plads i amerikansk historie og selvforståelse. Kampen mellem de såkaldte unionister fra Nordstaterne og konføderalisterne
fra Sydstaterne handlede om USA’s indretning
økonomisk, socialt og administrativt med
slaveriet og den enkelte stats uafhængighed
over for Unionen som kardinalpunkter. I 1861
meldte 11 stater sig ud af Unionen og dannede
deres eget forbund. Lincoln ville tvinge dem
tilbage, og det lykkedes da også efter fire års
krig, der kostede over 600.000 mennesker livet. Resultatet blev bl.a., at de stater, der havde løsrevet sig, igen blev indlemmet i De Forenede Stater, at omtrent fire millioner slaver
blev frigivet, og at USA blev en stormagt på
den internationale scene.

Forestillinger om Skandinavien
i USA: Fra den gamle verden
til den nye totalitarisme

Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 11.00-16.00

Holdnummer: 2111-398

Pris: 380 kr., studerende 235 kr.

Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 11.00-15.00

Underviser: Brian Patrick McGuire,
professor emeritus i middelalderhistorie, Roskilde Universitet

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

En rigtig helt møder én eller flere
skurke, og middelalderen havde flere af hver. Absalon, krønikeskriveren
Saxos helt, og hans allierede sørgede for, at danskerne kunne vende
tilbage, efter at vendiske pirater
havde hærget og plyndret kysterne.
Men var deres bedrift helteagtig?
1400-tallets Europa var præget af
Hundredeårskrigen mellem England
og Frankrig. Da det så mest håbløst
ud for det franske monarki, viste der
sig en pige, Jeanne d’Arc. Hun genskabte det franske rige, men kongefamilien gjorde intet for at redde
hende fra at blive brændt på bålet.
Absalon og Jeanne d’Arc er produkter af en tidsalder, der var med til at
skabe vores verden. Var det ’mørk’
middelalder, eller er der trods alt noget lyst og håbefuldt?
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Undervisere: Tina Langholm Larsen, ekstern
lektor, Syddansk Universitet, og Byron Zachary
Rom-Jensen, postdoc i historie, Aarhus Universitet

I mere end et århundrede har amerikanere
set på Skandinavien som både inspiration og
kontrast til USA. Eksemplerne spænder lige
fra Fredrika Bremers beskrivelse af Minnesota
som et strålende nyt Skandinavien i det tidlige 19. århundrede til Hillary Clintons erklæring
om, at ”We are not Denmark” i 2015. Generation
efter generation har skabt nye billeder af Skandinavien som eksempler på, hvad USA er – og
ikke er. Denne identificering har til gengæld
affødt en udveksling af skandinaviske idéer,
traditioner og personer over Atlanten, som har
været med til at gøre USA til det land, det er
i dag. Hør om, hvordan de forskellige forestillinger om Skandinavien i USA har udviklet sig
over de sidste 150 år og påvirket amerikansk
kultur og politik. Hvad betyder denne fortid for
opfattelsen af Skandinavien i USA og internationalt i fremtiden? Byron Zachary Rom-Jensen
holder sin del af forelæsningsdagen på let forståeligt engelsk.

Et stærkt par: Leonora Christina
og Corfitz Ulfeldt
Holdnummer: 2111-222
Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Undervisere: Marita Akhøj Nielsen, dr.phil. i
nordisk filologi, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og Steffen Heiberg, historiker og fhv.
forskningschef, Frederiksborg Slot

Hvert semester deler flere
hundrede forskere og
faglige eksperter deres
begejstring og viden på
Folkeuniversitetet. Her
er historiker Søren Hein
Rasmussen på vej ud over
scenekanten.

PåpPå

Drag tilbage til 1600-tallets Danmark, og mød
et af Danmarkshistoriens mest mærkværdige
par – Christian 4.s ambitiøse og stolte datter
Leonora Christina og hendes karismatiske
mand, storbedrageren og fantasten Corfitz Ulfeldt, der i jagten på magt, anseelse og rigdom
kastede deres liv ud i et dramatisk stormvejr.
Og som for Leonora Christina førte til 22 års
fangenskab i Blåtårn. I dag synes deres historie
at stå lysende klart i kraft af de fascinerende
kilder, der er bevaret efter Leonora Christina,
især ‘Jammers minde’. Her kommer vi helt tæt
på almenmenneskelige følelser som kærlighed,
ærgerrighed, had og hævn.
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Kampen om Grønland
Holdnummer: 2111-169
Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Bogudsalg
20.-21. marts

I den nye bog 'Heksejagt' i serien 100 danmarkshistorier
kan du læse om troldomsforfølgelserne i Danmark for
400 år siden, hvor 60 % af sagerne blev ført henover
bare fem år med afbrændinger i mange byer. Du kan
også dykke ned i det nye store værk om generalen, forfatteren og politikeren Cæsar, som skabte grobunden
for det kejserlige Romerrige. Eller snuppe en af de mange 'Tænkepauser' med hjem.
Aarhus Universitetsforlag holder bogudsalg lørdag d. 20.
og søndag d. 21. november kl. 10-15.00 i forbindelse med
Folkeuniversitetets forelæsninger på Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530. Som deltager på
Folkeuniversitetet har kan du købe nyheder, bestsellere
og de store værker med 30-50 % rabat.

Glæd dig til 10 dage med
Århundredets Festival
Se fra side 74

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Få andre steder i verden har naturen så stor indflydelse på mennesket som i Grønland, hvor uvejr fra den ene dag til den anden
kan lukke al kommunikation med omverdenen. I denne forelæsningsrække lærer vi Grønlands historie at kende: fra de første
mennesker over kolonitiden og frem til i dag. Vi hører om Knud
Rasmussens ekspeditioner, taler geopolitik, får et overblik over de
menneskeskabte klimaforandringer fra et grønlandsk perspektiv
og læser nyere litteratur om og fra Grønland. Hvad har grønlændernes egen stemme i litteraturen at berette?
06/04: Forhistorien – fra de første mennesker til kolonitiden.
Bjarne Grønnow, forskningsprofessor, dr.phil., Nationalmuseet
13/04: Grønlands moderne historie – fra kolonitiden til i dag.
Jens Lei Wendel-Hansen, postdoc i historie, Syddansk
Universitet
20/04: Grønlandsekspeditioner og -farere – med særligt fokus
på Knud Rasmussen. Søren la Cour Jensen, museumsinspektør, daglig leder af Knud Rasmussens Hus og Arkiv
27/04: Geopolitik – magtspillet om Grønland og Arktis. Jon
Rahbek-Clemmensen, lektor, Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet
04/05: Klima og klimaforandringer. Søren Rysgaard, leder af
Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet
11/05: Nyere dansk litteratur om Grønland og grønlændernes
egen stemme i litteraturen. Anne Valbjørn Odgaard,
cand.mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab

Historien om Europa
Holdnummer: 2111-361
Tid: 6/4, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Spar
30-50 %

I disse år oplever vi store brydninger på vores kontinent. Brexit,
coronakrise, grænser, der åbner og lukker. Politiske stridigheder
i Europa har en dyb, historisk dimension. Tag med på en rejse
gennem Europas forskellige tidsaldre. En rejse, der rummer historien om mægtige civilisationer og voldsomme sammenbrud. Historien om fantastiske fremskridt og frygtelige magtkampe. Den
smukkeste kunst og den mest dødelige vold. Fem historieforskere
beskriver de perioder og begivenheder, der har skabt Europas fascinerende historie.
06/04: Antikkens storriger. Jesper Carlsen, lektor, dr.phil. i
historie, Syddansk Universitet
13/04: Middelalderen – Europas fødsel. Kasper Holdgaard
Andersen, ph.d., historiker, Moesgaard Museum
20/04: Renæssance, opdagelser, reformation og oplysning.
Steffen Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, Det
Nationalhistoriske, Museum Frederiksborg Slot
27/04: Nationalstater og demokrati. Claus Møller Jørgensen,
lektor i historie, Aarhus Universitet
04/05: Europa efter 1945 – samling og splittelse under nye
verdensordner. Thorsten Borring Olesen, professor i
historie, Aarhus Universitet
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Evighedernes by Rom

Historien om Christian 2.

Holdnummer: 2111-359

Holdnummer: 2111-221

Tid: 12/4, 3 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 10/5, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Firenze og Venedig
– de første moderne
byer i verden

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på fuau.dk

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på fuau.dk

Holdnummer: 2121-006

2500 år var Rom Europas kulturelle, religiøse
og politiske centrum. Allerede før Kristi fødsel
begyndte man da også at betegne Rom som
evighedernes by, og lige siden har magthavere
fra Augustus til Mussolini iscenesat Roms evighedskarakter gennem bygningsprojekter, monumenter og byplanlægning. Vær med, når tre
forskere fortæller Roms historie med fokus på
byens magthavere. Forelæsningsrækken tager
udgangspunkt i bogen ’Evighedernes by Rom’
(Gads Forlag).
12/04: Kejsernes Rom i oldtiden. Jesper
Majbom Madsen, lektor i antikkens
historie, Syddansk Universitet
19/04: Pavernes Rom i middelalderen
og renæssancen. Louise Nyholm
Kallestrup, lektor i historie, Syddansk
Universitet
26/04: Det italienske Rom fra landets samling til efter Mussolinis fald under 2.
Verdenskrig. Nils Arne Sørensen, professor i historie, Syddansk Universitet

Underviser: Lars Bisgaard, lektor i historie,
Syddansk Universitet

Han var en magtfuld international skikkelse,
konge af Danmark og Norge og arving til den
svenske trone. Mange kender ham fra Det
Stockholmske Blodbad i 1520, fra kærlighedsforholdet til Dyveke – hvis mor, Sigbrit, blev
kongens rådgiver – eller som omdrejningspunktet i 'Kongens fald’. Denne aften genopliver vi historien om Christian 2., når Lars
Bisgaard fortæller om kongens dramatiske
liv og en samtid på kanten til Reformationen.
Undervejs rydder vi op i de mange historier
og myter, der knytter sig til hans person. Forelæsningen tager afsæt i den anmelderroste
bog ’Christian 2. En biografi’ (Gads Forlag), der
bygger på omfattende kildestudier af bl.a. et
rigt brevmateriale.

Byvandringer: Aarhus
under besættelsen
Holdnummer: 2111-428
Tid: 19/5, 3 onsdage, kl. 17.00-18.30

Byvandringer:
Da Aarhus blev Aarhus
Holdnummer: 2111-243
Tid: 20/4, 4 tirsdage, kl. 12.30-14.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: Se mødesteder på fuau.dk
Underviser: Doron Haahr, cand.mag. i historie,
Aarhushistorier

I midten af 1800-tallet var Aarhus en undseelig
provinsby med små 9000 indbyggere. Få årtier
senere var byen mangedoblet i størrelse. Vi skal
på sporene af den rivende udvikling, da Aarhus
blev indhyllet i røg og damp. Vi fortsætter ind i
1900-tallet med aarhusianske gullaschbaroner
under 1. Verdenskrig, jazzen i mellemkrigstiden
og en næsten ufattelig bolignød. Herfra går vi
videre ind i besættelsestiden, hvor vi kommer
helt tæt på modstandsfolk og stikkere. Vores
rejse slutter med en vandring rundt i efterkrigstidens Aarhus, hvor der blev taget store beslutninger om at ændre byen.
20/04: Aarhus i røg og damp
27/04: Fattigfolk, gullaschbaroner, jazz og
revolutionære socialister
04/05: Aarhus besat: Modstandsfolk og
stikkere – og alle dem midtimellem
11/05: Riv det ned! Da Aarhus (næsten)
blev jævnet med jorden

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
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Tid: 18/8, 1 onsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: Moesgaard Museum, Moesgård
Alle 15
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi
og samfundsfag

Fra 1100- til 1500-tallet gennemgik
en række norditalienske bystater en
intens politisk, social og økonomisk
udvikling, der satte et blivende fingeraftryk på verdenshistorien. Firenze, Venedig, Milano, Siena, Genova,
Pisa og Lucca indgik på godt og ondt
i en tilstand af stadig rivalisering,
samarbejde og krig med hinanden og
omverdenen på en måde, der frigjorde nye dimensioner og lidenskaber
i menneskets forståelse af sig selv,
staten og samfundet. Bystaterne blev
Europas centrum for kunst, politisk
teori, innovation og økonomisk foretagsomhed. Deres indbyrdes storpolitiske konkurrence og deres forhold
til periodens stormagter er med til at
forklare historien om deres storhed
og fald.

Sted: Se mødesteder på fuau.dk
Undervisere: Søren Tange Rasmussen, museumsinspektør, afdelingsleder, Besættelsesmuseet,
Den Gamle By, og Klaus Bertelsen, cand.mag.,
Museumsfaglig Afdeling, Besættelsesmuseet,
Den Gamle By.

Tag med historikere fra Besættelsesmuseet på
tre byvandringer tilbage til det besatte Aarhus,
som der stadig dukker nye historier frem om, i
takt med at nye kilder undersøges. På første
tur fortælles der overordnet om de fem besættelsesår, og hvordan det var at leve i en besat
by – om bl.a. modstandsbevægelsen, eksplosionsulykken på havnen og de dramatiske dage
omkring befrielsen. Herefter sættes der fokus
på begivenhederne fra det første antisemitiske
hærværk til de aarhusianske jøders flugt – og
på, hvor svært det kunne være at vende tilbage efter krigen. Vi slutter af med en vandring
med fokus på nogle af de aarhusianske politiog modstandsfolk, der blev deporteret til tyske
koncentrationslejre.
19/05: Aarhus under Besættelsen
26/05: Jødernes flugt fra Aarhus 1943
02/06: Aarhusianere i kz-lejre

Få viden lige ind
i ørerne. Lyt til
forskerne i Radio4
og som podcasts i
vidensprogrammerne
’Kraniebrud’ og
’Vildspor’
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Antikkens Grækenland
Holdnummer: 2121-130

Store slag i europæernes
2. Verdenskrig 1940-1943

Begivenheder der
forandrede Rusland

Tid: 6/9, 5 mandage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2121-129

Holdnummer: 2121-254

Tid: 6/9, 5 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Den græske oldtid regnes for helt afgørende for den europæiske civilisations udvikling, og vi ser den afspejlet
i mange dele af vores samfund i dag:
sprog, politik, uddannelse, litteratur,
filosofi, religion, historie, videnskab,
kunst og arkitektur. I forelæsningsrækken går fem eksperter på opdagelse i det antikke Grækenlands historie og enestående kultur og kunst,
som vi står på skuldrene af. Vær med,
når vi dykker ned i alt fra de græske
bystater og Den Peloponnesiske Krig
over Sokrates og Platon, Iliaden og
Odysseen, doriske templer til Olympens guder.
06/09: Historie. Jens Krasilnikoff,
lektor i historie, Aarhus
Universitet
13/09: Filosofi. Hans Fink, docent
emeritus i filosofi, Aarhus
Universitet
20/09: Kunst og arkitektur. Helene
Blinkenberg Hastrup,
ekstern lektor i klassisk arkæologi, Aarhus Universitet
27/09: Litteratur. George Hinge,
lektor i klassisk filologi,
Aarhus Universitet
04/10: Religion. Anders Klostergaard Petersen, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus
Universitet

Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor,
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Forståelsen af 2. Verdenskrigs store slag i
Europa og deres betydning for konfliktens udfald bliver i stigende grad diskuteret inden for
militærhistorien. Eksempelvis argumenterer
nogle historikere nu for, at den tyske invasion
af USSR i sommeren 1941 allerede var et håbløst foretagende få uger efter dens begyndelse. Forelæsningsrækken introducerer og gennemgår en række nye vinkler og diskussioner,
der udfordrer vores forståelse af konfliktens
store slag. Hør blandt andet om Slaget om Narvik 1940, Slaget om Frankrig 1940, Slaget om
England 1940, Slaget om Kiev 1941 og Slaget
om Atlanten 1943.

Byvandringer: Aarhus' historie
fortalt gennem fem aarhusianere
Holdnummer: 2121-118
Tid: 7/9, 5 tirsdage, kl. 12.30-14.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: Se mødesteder på fuau.dk
Underviser: Doron Haahr, cand.mag. i historie,
Aarhushistorier

Over fem byvandringer går vi i fodsporene på
nogle af de mennesker, der har befolket Aarhus før os. Vi skal høre om deres liv og deres
verden – som billeder på Aarhus’ historie, da
byen for alvor blev moderne. Undervejs møder
vi bl.a. Aarhus’ første folkevalgte borgmester,
byens første kvindelige politibetjent, der tog
livtag med en mandeverden. Og vi skal i sporene på en fattig arbejderdreng, der overraskede
alle og satte aftryk på Danmarkshistorien.
07/09: Borgmester Jakob Jensen
14/09: Johanne Berg – den første kvindelige politibetjent
21/09: Arbejderdrengen Hans Hedtoft
28/09: Alfred Elmquist i Mejlgade
05/10: Sadelmageren Søren Nielsen fra
Frederiksbjerg

Folkeuniversitetets undervisning
foregår på Aarhus Universitet i
Ny Munkegade – med mindre andet
er angivet. Se lokale på fuau.dk

Den 25. december 1991 vajer farverne hvid, blå
og rød over Kreml for første gang i 74 år: Hammer og segl er faldet, og Sovjetunionens sammenbrud er en realitet. I 2021 er det 30 år siden, det moderne Rusland bliver født. Gennem
tiden har Rusland set ud på meget forskellige
måder. Fem eksperter fortæller om en række af
de omvæltninger, der har fundet sted i Rusland
i det 20. århundrede – fra Oktoberrevolutionen
over 2. Verdenskrig til Putins magtovertagelse.
Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste begivenhederne? Og ikke mindst: Hvad blev konsekvenserne – også i det lange perspektiv? Vær
med, når forskerne stiller skarpt på de skelsættende begivenheder, der forandrede Rusland.
08/09: 1917: Oktoberrevolutionen –
Ruslands store vendepunkt. Bertel
Nygaard, lektor i historie, Aarhus
Universitet
15/09: 1937: Rædselsåret for Stalins gådefulde terror. Torben Heuer, lektor i
russisk sprog, kultur og samfundsforhold
22/09: 1943: Skæbnestunder – Stalingrad:
Et vendepunkt i 2. Verdenskrig – og
Leningrad: 900 dages belejring.
Torben Heuer, lektor i russisk sprog,
kultur og samfundsforhold
29/09: 1956: Den tyvende partikongres og
Khrusjtjovs forsøg på at reformere
det sovjetiske system. Erik Kulavig,
lektor i historie, Syddansk Universitet
06/10: 1991: Jerntæppet løftes – Sovjetunionens opløsning og de begivenheder,
der banede vejen. Erik Kulavig, lektor
i historie, Syddansk Universitet
13/10: 2000: Putin overtager magten –
indgangen til putinismen i det 21.
århundrede. Karin Hilmer Pedersen,
lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
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Forstå Sverige
I 2020 åbnede Besættelsesmuseet
med ny udstilling. Mød museumsleder Søren Tange Rasmussen på
særomvisninger og byvandringer.

Holdnummer: 2121-117

PåpPå

Tid: 9/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Andreas Marklund, ph.d.,
seniorforsker, Enigma – museum for
post, tele og kommunikation

Denne lørdag giver den svensk-danske historiker Andreas Marklund et
makrohistorisk perspektiv på vores
nabolands fremvækst. Under tre hovedtemaer fortæller han om 500 års
svensk historie – fra de store krige
og krigeriske konger via 1800-tallets
sult og armod til 1900-tallets folkehjem og svensk national identitet og
nutidens udfordringer og nyfortolkninger af det svenske. Tag med fra
Det Stockholmske Blodbad til Sverigedemokraterne.

Frankrig 1940-1968
Byvandringer: Aarhus gennem 1200 år
– fra vikingetid til det 20. århundrede

Særomvisning på
Besættelsesmuseet

Holdnummer: 2121-171

Holdnummer: 2121-172

Tid: 14/9, 5 tirsdage, kl. 17.00-18.30

Tid: 16/9, 1 torsdag, kl. 17.00-18.45

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 195 kr., studerende 145 kr. Entré
til museet er ikke inkluderet i prisen.
Årskort til Den Gamle By giver gratis
adgang til museet. Ellers 75 kr. for voksne og pensionister. Studerende 60 kr.

Sted: Se mødesteder på fuau.dk

På fem byvandringer i det centrale Aarhus fortæller
eksperter fra Den Gamle By om Aarhus’ udvikling gennem 1450 år fra vikingernes Aros til nutidens moderne
storby. Undervejs skal vi bl.a. høre om den voldomkransede vikingeby, bispebyen med den store Skt. Clemens
Domkirke, renæssancens driftige købmænd og det nye
rådhus, den moderne industri- og handelsby med kysthavn og jernbane. Om befolkningseksplosionen og deraf
nyopførte bydele, besættelsesårene, 1950’erne og 60’ernes fremskridt og drømme, hvor gammelt må lade livet
for biler og boligblokke. Med kommunalreformen i 1970
får vi for alvor storbyen Aarhus, hvor store projekter er
med til at definere selvopfattelsen.
14/09: Fra Aros til Skt. Clemens-staden. Christian
Rasmussen, museumsinspektør, Den Gamle By
21/09: Købmændenes Aarhus. Christian Rasmussen,
museumsinspektør, Den Gamle By
28/09: Aarhus bliver moderne 1850-1950. Søren Tange Rasmussen, museumsinspektør, afdelingsleder, Besættelsesmuseet, Den Gamle By
05/10: Fremskridtet og drømmene sætter deres spor
1950-60. Kitt Boding-Jensen, museumsinspektør, Den Gamle By
12/10: Storbyen fra 1970 og frem – en by definerer
stadig sig selv. Anneken Appel Laursen, museumsinspektør, Den Gamle By

Sted: Besættelsesmuseet, Mathilde
Fibigers Have 2
Underviser: Søren Tange Rasmussen,
museumsinspektør, afdelingsleder,
Besættelsesmuseet, Den Gamle By

Kom med på særomvisning på Besættelsesmuseet, der har slået dørene op igen med en ny permanent
udstilling i Aarhus’ gamle politistation, hvor Gestapo holdt til de
sidste måneder af besættelsen, og
hvor mistænkte modstandsfolk blev
slæbt ind til forhør og tortureret, så
det kunne høres på gaden udenfor.
Sammen med museumsleder Søren
Tange Rasmussen skal vi en tur rundt
i museet og bl.a. høre om tyskerne i
Aarhus og det frygtede tyske sikkerhedspolitis hovedkvarter, modstand
og kollaboration, hverdagslivet i det
besatte Aarhus og de svære valg,
som mange blev tvunget til at tage.

Holdnummer: 2121-219
Tid: 9/10,1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor,
cand.mag. i historie og oberstløjtnant

Dagen sætter fokus på årene 19401968 i fransk historie. Vi starter med
2. Verdenskrig og den tyske invasion i
1940. Den efterfølgende tid blev kendetegnet af både samarbejdet med
tyskerne, men også af oppositionen
til besættelsesmagten, herunder De
Frie Franske Styrker under ledelse af
de Gaulle. Årene 1944-45 blev præget af de kaotiske tilstande omkring
befrielsen og interne stridigheder
i modstandsbevægelsen. Vi følger
Frankrig ind 1950’erne og 60’erne
med bl.a. kolonikrige i Fransk Indokina og Fransk Algiriet. Samtidigt
søgte Frankrig at genetablere sin
stormagtsstatus gennem opbygning
af en atomstyrke samt at frigøre sig
fra USA’s dominans og spille en afgørende rolle i det spirende europæiske
samarbejde. Perioden rundes af med
studenteroprøret i 1968 og de nye sociale og kulturelle strømninger.

56

ARKÆOLOGI OG HISTORIE

Danske amerikanere

Historien om Danmark

Holdnummer: 2121-116

Holdnummer: 2121-115

Revolution! Historiens
største omvæltninger

Tid: 11/10, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Tid: 3/11, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Holdnummer: 2121-255

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på
fuau.dk
Underviser: Jørn Brøndal, professor og leder af Center for
Amerikanske Studier, Syddansk Universitet

Tunge kufferter med ejendele og især drømme fyldte på
den barske rejse over Atlanterhavet. Udlængslen og en
amerikansk drøm skulle føre til et bedre liv. Men mange
udvandrere ville også bevare danske skikke og religion
midt mellem yankeer, irere, kinesere, tyskere, afroamerikanere, italienere, svenskere, indianere og polakker. De
knap 336.000 danske udvandrere var et lille skvulp i en
flodbølge af indvandring – hele 32 millioner europæere
i årene 1820-1930. I dag er der danske efterkommere i
Midtvesten, Utah og ikke mindst Californien. Rejs med
over Atlanten med Jørn Brøndal, og hør om danskere og
danskhed i det forjættede land. Forelæsningen tager afsæt i 'Danske amerikanere' i Aarhus Universitetsforlags
bogserie '100 danmarkshistorier'.

Vikingetiden – historien,
kulturen og de nye fund
Holdnummer: 2121-231
Tid: 28/10, 6 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Vikingetiden er en helt særlig del af vores historie, og
vikingerne var det folk, som for alvor fik Norden og Danmark på verdenskortet. De erobrede store dele af England og fandt også vej helt til Amerika. I dag fascineres
vi stadigvæk af vikingernes kultur, levemåde, bygninger,
skibe og ikke mindst de skatte, som de har efterladt sig.
Lad en række eksperter give dig indblik i vikingetiden,
og hør om nogle af de nyeste fund og opdagelser, som
gør os klogere på vikingernes liv og færden.
28/10: Introduktion til vikingetiden. Søren Michael
Sindbæk, professor i middelalderarkæologi,
Aarhus Universitet
04/11: Vikingetidens religion. Simon Nygaard, ph.d. i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet
11/11: Vikingetogter i Vesteuropa. Kasper Holdgaard
Andersen, ph.d., historiker, Moesgaard Museum
18/11: Nordboerne i Nordatlanten. Mogens Skaaning
Høegsberg, ph.d., Moesgaard Museum
25/11: Jarlen fra Skanderborg – den rige ryttergrav fra Fregerslev og vikingetidens grave.
Merethe Schifter Bagge, udgravningsleder,
Skanderborg Museum
02/12: Kongesædet i Jelling – nye udgravninger og
forskning. Charlotta Lindblom, museumsinspektør VejleMuseerne

Tid: 9/11, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Dette er historien om de mennesker,
der gennem tiden har levet på vores
plet på landkortet fra vikingetid til
det moderne Danmark. Hvor stor er
forskellen egentlig mellem os i dag
og fortidens danskere? Var bønderne
bundet af kirkens doktriner i middelalderen, eller var deres tilværelse
også kendetegnet ved sammenhold
og frihed? Hvordan blev hverdagen
vendt op og ned for almindelige danske familier, da tyske tropper besatte
Danmark den 9. april 1940? Bliv klogere på livet under vidt forskellige
vilkår og forhold i Danmark gennem
mere end 1000 år, og mød konger og
købmænd, bønder og biskopper.
03/11: Vikingetiden: Vikingefænomenet og dets mennesker.
Mads Ravn, forskningschef
og museumsinspektør,
VejleMuseerne
10/11: Middelalderen: Kirken,
troen og folket. Kasper
Holdgaard Andersen, ph.d.,
historiker, Moesgaard Museum
17/11: Tidlig moderne tid: Under
Gud, konge og herremænd.
Carsten Porskrog Rasmussen, overinspektør, Museum
Sønderjylland – Sønderborg
Slot, og adjungeret professor
i historie, Aarhus Universitet
24/11: Det lange 19. århundrede:
Bønder, borgere og danskere. Claus Møller Jørgensen,
lektor i historie, Aarhus
Universitet
01/12: 1. og 2. Verdenskrig: Krig,
krise og besættelse. Niels
Wium Olesen, lektor i historie, Aarhus Universitet
08/12: Efterkrigstiden: Opsving,
velfærd og globalisering.
Søren Hein Rasmussen,
ph.d. i historie og forfatter,
MegaNørd

Det gamle falder, og noget nyt vokser frem. Vi udforsker de tidspunkter
i historien, hvor progressive kræfter
brød med status quo på de mest
gennemgribende måder. Er de franske og russiske revolutioner nogensinde afsluttet helt, eller føles deres
virkninger endnu? Hvem afskaffede
slaveriet og hvorfor? Hvor kommer
det politiske skel mellem højre og
venstre fra, og hvorfor har vi overhovedet demokrati i dag? Hvorfor
opstod kvindekampen som en del af
Europas revolutioner? Kom med til
fem forelæsninger, der belyser verdenshistorien ved at sætte fokus på
de omvæltninger, der var med til at
forandre den.
09/11: Den Amerikanske Revolution 1775-1783. Mikkel Thorup,
professor i idéhistorie,
Aarhus Universitet
16/11: Den Franske Revolution og
den Haitianske revolution
1789-99 og 1791-1804. Nicolai von Eggers Mariegaard,
postdoc i idéhistorie, Aarhus
Universitet, og i Modern
European Philosophy, Kingston University
23/11: 1848-revolutionerne – i
Europa og Danmark. Bertel
Nygaard, lektor i historie,
Aarhus Universitet
30/11: Den Russiske Revolution
1917. Bertel Nygaard, lektor i
historie, Aarhus Universitet
07/12: Den Iranske Revolution
1979. Rasmus Christian
Elling, lektor i tværkulturelle
og regionale studier, Københavns Universitet

GENFORENINGEN

MØD
HISTORIEN
ØKSNEHALLEN
10.-11. APRIL

5 SCENER, 75 UDSTILLERE, 150 EVENTS

BILLETSALG:
HISTORISKEDAGE.DK
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Kunst, arkitektur
og design

Kunsthistorien på ét semester

Kunstanalyse

Kunst og kærlighed

Holdnummer: 2111-113

Holdnummer: 2111-076

Holdnummer: 2111-175

Tid: 25/1, 8 mandage, kl. 19.30-21.15

Tid: 28/1, 6 torsdage, kl. 19.30-21.15

Tid: 28/1, 6 torsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Hvis du trænger til at få et godt overblik, få
opfrisket din hukommelse eller for første gang
stifte bekendtskab med kunsthistoriens forunderlige forandringer, så kom og vær med, når vi
byder på en sprudlende gennemgang af kunsthistorien fra renæssance til samtid. Forelæsningerne omhandler først og fremmest maleri,
skulptur og arkitektur. Men vi kommer også
omkring stilretninger fra især det 20. og 21. århundrede, der udfolder sig i andre materialer.

Denne forelæsningsrække giver en
introduktion til en bred vifte af analytiske måder at tilgå kunstværker
på. Vi vil analysere kunst med afsæt
i metoder, der vægter form, stil og
komposition, samt lave fortolkninger
med fokus på ikonografi, semiotik,
fænomenologi, reception og psykoanalyse.

Klichéen siger, at ulykkelig og ugengældt kærlighed har været vejen til den store åbenbaring
for mange kunstnere. Men hvordan er det gået
med de kunstnere, som har fået hinanden? Går
kunsten og kærligheden op i en højere enhed?
Hvilken betydning har det haft, at der har skullet være plads til to kunstnersjæle i parforholdet, og at den eneste ene også er arbejdskammerat, mentor, muse, kritiker og måske i nogle
tilfælde konkurrent? Har kærligheden været
kilde til kunstnerisk inspiration – til arbejdsglæde?

25/01: Renæssance og manierisme. Gitte
Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
01/02: Barok og rokoko. Merete Mørup,
cand.mag. i kunsthistorie og tilknyttet
Øregaard Museum
08/02: Klassicisme og romantik. Jørgen
Printz Steinicke, kunstner og
cand.mag. i historie og kunsthistorie
15/02: Realisme og impressionisme. Gitte
Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
22/02: Symbolisme og ekspressionisme.
Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
01/03: Kubisme og futurisme. Maja Bak
Herrie, postdoc i æstetik og kultur,
Aarhus Universitet
08/03: Surrealisme. Amalie Grubb Martinussen, cand.mag. i kunsthistorie
15/03: Kunst og arkitektur i dag. Martin
Søberg, lektor i arkitekturhistorie,
Kunstakademiets Arkitektskole

28/01: Formalanalyse og stilhistorie. Laura Katrine Skinnebach, adjunkt i kunsthistorie, Aarhus Universitet
04/02: Ikonografisk analyse. Laura
Katrine Skinnebach, adjunkt
i kunsthistorie, Aarhus Universitet
11/02: Semiotisk analyse. Maja Bak
Herrie, postdoc i æstetik og
kultur, Aarhus Universitet
18/02: Fænomenologisk analyse.
Maja Bak Herrie, postdoc i
æstetik og kultur, Aarhus
Universitet
25/02: Receptionsanalyse. Maja
Bak Herrie, postdoc i æstetik
og kultur, Aarhus Universitet
04/03: Psykoanalyse. Jakob Rosendal, postdoc i kunsthistorie,
Aarhus Universitet

28/01: Maja Lisa Engelhardt og Peter
Brandes. Rita Lienhøft, cand.mag. i
kunsthistorie
04/02: Gerda Wegener og Lili Elbe. Amalie
Grubb Martinussen, cand.mag. i
kunsthistorie
11/02: Else Alfelt og Carl-Henning Pedersen. Lotte Korshøj, museumsleder,
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts
Museum
18/02: Marie og P.S. Krøyer. Mette Bøgh
Jensen, museumsinspektør,
Skagens Kunstmuseer
25/02: Frida Kahlo og Diego Rivera.
Jørgen Printz Steinicke, kunstner og
cand.mag. i historie og kunsthistorie
04/03: Anna og Michael Ancher. Mette
Harbo Lehmann, museumsinspektør,
Skagens Kunstmuseer
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Gudernes kraft: Moderne myter i
billedkunsten i det 19.-21. århundrede
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Billedkunst i Vesten
1960 til 2020

Holdnummer: 2111-059

Kunst og arkitektur i
Tyskland fra barok til tidlig
romantik

Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Holdnummer: 2111-142

Tid: 24/2, 10 onsdage, kl. 10.00-13.00
Ingen undervisning 31/3

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Amalie Grubb Martinussen, cand.mag. i
kunsthistorie

I fin de siècle-kunsten gribes der tilbage til mytologiens
bedrageriske og forføreriske femme fatale-skikkelser. I
tiden efter Første Verdenskrigs rædsler ser man en tilbagevenden til antikkens idealer: De Olympiske Lege genoplives, og førende moderne digtere hylder det antikke
formsprog. I billedkunsten ser man også denne interesse
for det klassiske udfolde sig hos den franske avantgarde,
og også i det 21. århundrede finder samtidskunstnerne
måder at aktualisere de gamle fortællinger på.

Romanske klostre og gotiske katedraler i
Bourgogne og Île-de-France

Tid: 12/2, 8 fredage, kl. 10.15-12.50
Ingen undervisning 19/2 og 2/4
Pris: 1435 kr., studerende 805 kr.
Underviser: Mette Smed, mag.art. i
kunsthistorie

I 1700-tallet blomstrede kunsten i
Tyskland. Den katolske kirkes generobring satte sig spor i pragtfulde
klosteranlæg og kirker, og de mange
fyrstehoffer kappedes om at bygge
slotte og anlægge haver. Efter 1750
udvikledes nye stilarter, nyklassicisme
og tidlig romantik, med arkitekter som
Klenze og Schinkel og malere som
Friedrich og Runge. Vi ser på periodernes storslåede værker.

Holdnummer: 2111-056

Pris: 1555 kr., studerende 925 kr.
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i
kunsthistorie

Forelæsningerne vil følge kunstens
udvikling gennem de seneste årtier.
Hvad var det, kunstnerne ville? Hvad
kan kunstværkerne fortælle om den
tid, vi kender så godt? Der opstår en
række nye måder at skabe udtryk på
for at nå beskuerne: performance,
video, foto, installation, land art. Maleriet og skulpturen genopstår samtidig med ny kraft. Den ikkevestlige
kunstscene vil også blive berørt. Og
der vil være udsyn til arkitektur og
design.

Holdnummer: 2111-112
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i
kunsthistorie, Aarhus Universitet

Hør om en række af de allervæsentligste monumenter
inden for middelalderens franske arkitektur og billedkunst: romansk stil, først og fremmest i Bourgogne, og
gotik i landets nordlige del. Navnlig i 10.-12. århundrede var Bourgogne hjemsted for vigtige reformer inden
for det internationale klostervæsen, og kirker og klostre opførtes i stort tal. Omkring 1140 begyndte en ny
stil at manifestere sig i arkitektur og kunst, som længe
blev forbundet med det ekspanderende franske kongedømme. Først langt senere fandt italienske kunstnere og
kunstteoretikere på at kalde stilen ”gotisk”.

Kunsthistorie på tværs: Menneskekroppen i kunsten i 1800- og 1900-tallet
Holdnummer: 2111-141
Tid: 10/2, 8 onsdage, kl. 12.15-14.50
Ingen undervisning 17/2 og 31/3
Pris: 1435 kr., studerende 805 kr.
Underviser: Mette Smed, mag.art. i kunsthistorie

1800-tallets stilarter viser mennesket og dets krop i
mange forskellige udformninger, fra nyklassicismens
nøgne heroiske helte til realismens hverdagsmennesker
og det sene 1800-tals voldsomme ekspressivitet hos fx
Rodin. I 1900-tallet nytolkes billedet af mennesket i bl.a.
futurisme og kubisme, og efter abstraktionen kommer
en ny interesse for både kroppen og den menneskelige
historie. Vi følger stiludviklingen.

Kunsthistoriens
verdensbilleder
Holdnummer: 2111-131
Tid: 22/2, 8 mandage, kl. 13.15-15.00
Ingen undervisning 15/2 og 5/4
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Underviser: Liana Erbs, mag.art. i
kunsthistorie

Verdensbilleder er, hvad kunstneren
gengiver i sine billeder, der genspejler en helhedsopfattelse af den menneskelige tilværelses vilkår! Kunsten
er et historisk dokument, en indgang
til verden: psykiske verdener, kulturelle verdener. At se på et Carpaccio-maleri er at fortabe sig i byen,
som der så ud i Venedig i 1400-tallet!
Vi vælger kunstværker, der rummer
fortællinger om vores verden og den
måde, mennesker har forholdt sig til
deres tid og erfaret verden på.
08/02:
22/02:
01/03:
08/03:
15/03:
22/03:

29/03:
12/04:

Bayeuxtapetet
Mosaikker i Ravenna
Giottos kapel i Padova
Massaccio, Botticelli, Donatello m.fl. i Firenze
Leonardo da Vinci
Venezias mestre: Tizian,
Veronese, Tintoretto. El
Greco
Spaniens guldalder: Velázquez, Zurbarán. Murillo
Hollandsk guldalder:
Vermeer, Rembrandt, Frans
Hals, Jan Steen m.fl.

24/02: Optakt
03/03: 1960'erne. Popkunst mellem
friskt og tomt
10/03: 1970'erne. Fokus på
kunstværkers kredsen om
kvindeliv
17/03: 1980'erne. Postmodernismens ironiske højsæson
24/03: Danske linjer gennem hele
perioden
07/04: 1990'erne. Tiltag til
humanitetens genkomst
14/04: Store folk. Eiíasson. Neshat,
Weiwei, Abramović
21/04: 2000'erne. Kunstscenens
globale udsyn med kunst
fra Kina, Indien, Afrika,
Mellemøsten m.m.
28/04: 2010'erne. Kunstens
svar på tidens store
udfordringer
05/05: Konklusioner
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Kom tæt på malerierne
og kunstnerne bag.
Omvisning på Gammel
Estrup til Århundredets
Festival.

PåpPå

Store mestre i den
klassiske modernisme.
Fem malere til nøjere
bekendtskab
Holdnummer: 2111-117
Tid: 24/2, 5 onsdage, kl. 15.15-18.00
Pris: 1015 kr., studerende 535 kr.
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i
kunsthistorie

Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i det biografiske stof omkring
seks store mestre. En række andre
kunstnere vil blive inddraget. Der udkastes forskellige perspektiver, der er
vedkommende for netop den person.
Hvordan kom de i gang? Hvordan har
de udviklet sig? Hvordan var deres
private og sociale sfære, og hvilken
betydning havde det for deres kunst?
Og først og sidst: Hvad handler deres
billedsprog om?
24/02: Marc Chagall. Eventyr og
realitet
03/03: Joan Miró. Kunstens gartner med humor og bid
10/03: Frida Kahlo. Et silkebånd
omkring en bombe
17/03: Willem de Kooning. Ind i
livets vigør
24/03: Lee Krasner. Maleri med
turbulens

Portrætter i kunsten

Siciliens kultur og kunstskatte

Holdnummer: 2111-134

Holdnummer: 2111-020

Tid: 1/3, 4 mandage, kl. 19.30-21.15

Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Underviser: Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i kunsthistorie

Underviser: Tine Kragh, cand.mag. i kunsthistorie

Denne forelæsningsrække handler
om forskellige kategorier af portrætter – tegninger, malerier, skulpturer
og fotografier fra mange forskellige
lande og perioder. Vi vil zappe rundt i
kunsthistorien og se, hvordan kunstnere opfinder og genbruger forskellige greb for at fortælle bestemte
historier om sig selv, hinanden og de
mennesketyper, som såvel den reelle
som den ideelle verden er befolket af.
01/03:
08/03:
15/03:
22/03:

Selvportrætter
Køn i portrætter
Kunstnerbørn
Magtens portrætter

Sjældent finder man en så stor koncentration af kunst
og kultur som på Sicilien. Øen har været påvirket af
blandt andet fønikere, grækere, romere og normannere,
der alle har efterladt sig spor fra deres kultur og beriget
øen med Europas mest spændende og varierede kunst.
Denne dag gennemgår vi et udpluk af Siciliens kunstværker, arkitektur og arkæologiske områder – inddelt
efter udvalgte områder på øen. Forelæsningerne vil blive ledsaget af et rigt billedmateriale fra Sicilien.

Stor uro under himlen og i kunsten
Holdnummer: 2111-063
Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, kunstner og cand.mag.
i historie og kunsthistorie

1500-årene er en omskiftelsernes tid i Europa. Kejser og
pave udfordres af protestanterne. Rom plyndres af kejserlige tropper i 1527 – et chok. Det amerikanske kontinent opdages, erobres og koloniseres, og Spanien bliver
en supermagt. Tyrkerne truer det kristne Europa fra øst
og i Middelhavet. Den gamle feudale verden visner hen
til fordel for en ny centraliseret stat. Fyrsten alliere sig
med borgerstanden, der introducerer den nye kapitalistiske økonomi. Den første verdensomsejling foretages,
og Kopernikus fastslår, at Jorden blot er en planet, der
drejer rundt om Solen. Hele det gamle verdensbillede
krakelerer. Alt det afspejles i kunsten.
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40 ikoniske fotografier

Islamisk kunst og kultur

Holdnummer: 2111-038

Holdnummer: 2111-124

Tid: 22/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Tid: 12/4, 5 mandage, kl. 17.15-19.00

Den største kunst og de
smukkeste ord – og mødet
mellem dem

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Holdnummer: 2111-154

Underviser: Gunner Byskov, cand.mag. i dansk
og kunsthistorie samt leder af fotografuddannelsen, Medieskolerne

Gennem årene har vi set millioner af billeder –
og så er der alligevel nogle af dem, der bliver
hængende og bliver en del af vores eksistentielle beredskab. Dem kalder vi ikoner, og en
meget stor del af dem er fotografier. I løbet af
kun én aften vil Gunner Byskov, leder af fotografuddannelsen, præsentere jer for 40 af disse ikoniske fotografier, lige fra år 1840 og frem
til vores årtusind, i en gennemgang, der både
fokuserer på fotograferne, på de fotografiske
kvaliteter og på den historie, der netop gør
dem til noget særligt. Mød Newman, Capa, Erik
Refner – og alle de andre!

Store danske arkitekter
Holdnummer: 2111-292
Tid: 6/4, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

De har sat deres præg på historien med fantastiske bygningsværker og opnået international berømmelse. Gottlieb Bindesbøll, Arne
Jacobsen, Jørn Utzon, Henning Larsen og
Dorte Mandrup er på programmet i denne
forelæsningsrække, hvor der stilles skarpt på
nogle af de største danske arkitekter fra det 19.
århundrede og frem til i dag. Bliv klogere på
bl.a. Henning Larsens og Jørn Utzons berømte
operahuse og Arne Jacobsens funktionalistiske boligkompleks i Klampenborg.
06/04: Gottlieb Bindesbøll (1800-1856).
Peter Thule Kristensen, professor i
arkitektur, Kunstakademiets
Arkitektskole
13/04: Arne Jacobsen (1902-1971). Martin
Søberg, lektor i arkitekturhistorie,
Kunstakademiets Arkitektskole
20/04: Jørn Utzon (1918-2008). Line
Nørskov Eriksen, udstillingschef,
Utzon Center
27/04: Henning Larsen (1925-2013). Leif
Høgfeldt Hansen, lektor i arkitektur,
Arkitektskolen i Aarhus
04/05: Dorte Mandrup (f. 1961). Merete
Ahnfeldt-Mollerup, ph.d. i arkitekturhistorie

Islamisk kunst og kultur har ældgamle traditioner og forener millioner af
mennesker fra vidt forskellige kulturer over hele verden. Og modsat,
hvad mange tror, er islamisk kunst
ikke en religiøs kunst. Den islamiske
kunsts karakter og formsprog er dannet på baggrund af klassiske dekorationsformer, som bidrager til det karakteristiske udtryk. Den rige kultur,
som blev skabt i middelhavsområdet
og i Mellemøsten af grækere, romere, kristne og jøder, lagde grunden til
den islamiske kunst, litteratur, poesi
og arkitektur. Hør om den.
12/04: Historien om det islamiske
samfund. Peter Seeberg,
lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
19/04: Litteratur – historie og tendenser. Elisabeth Moestrup,
studielektor i mellemøststudier, Forsvarsakademiet
26/04: Islamisk kunst. Rasmus
Bech Olsen, museumsinspektør, Davids Samling
03/05: Arkitektur – moskeer og
paladser. Troels Rugbjerg,
arkitekt, cand.arch.,
Arkitektskolen Aarhus
10/05: Sufisme – folkefester og
finkultur. Malene FengerGrøndahl, journalist og
forfatter
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Tid: 12/4, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i
litteraturhistorie og religionsvidenskab

Vi skal på jagt efter magiske møder mellem ord
og billeder. Kunstnere har malet øjenåbnende
portrætter af forfattere. Oscar Wilde fortæller
den uhyggelige historie om et portræt, der
viser den forfængeliges sjæl. Symbolisme udfolder sig i samme periode på tværs af kunst
og litteratur – hvad åbenbarer sig på tværs af
kunstarterne? Og kan man se et aftryk af Johannes V. Jensens myter i den finurlige samtidsmaler Poul Anker Bechs kunst?
12/04: Munch, Modersohn-Becker, Picasso,
Sylvia Plath, Blixen, Dostojevskij,
Thomas Mann og mange flere
19/04: Horror i kunsten – Oscar Wildes
'Billedet af Dorian Gray'
26/04: Kom tæt på symbolisme. I kunsten
og litteraturen
03/05: Poul Anker Bech i mytisk dialog med
Johannes V. Jensen
10/05: De smukkeste og mest berømte
bogillustrationer i verden

Byvandringer: På sporet af
arkitekturen i Aarhus
Holdnummer: 2111-129
Tid: 27/4, 5 tirsdage, kl. 17.00-18.00
NB: 27/4 kl. 17.15-18.45
Pris: 695 kr.
Sted: Se mødesteder på fuau.dk
Underviser: Birte Annette Hegnet Nørregaard,
cand.mag. med sidefag i kunsthistorie

Få viden hjem i
stuen. Vi byder
på livestreamede
forelæsninger, der
kun er et klik væk

I oplæg og på guidede byvandringer fortæller
kunsthistoriker og forfatter Birte Annette Hegnet Nørregaard om Aarhus' historiske og arkitekturhistoriske tilblivelse – fra vikingebyen til
nutidens hastigt voksende by. Nogle arkitekter
har i særlig grad præget byen som fx Hack
Kampmann, Axel Høeg-Hansen, C.F. Møller og
Schmidt Hammer Lassen Architects.
27/04: Indledende forelæsning: Aarhus’
arkitektoniske udvikling
04/05: Tur gennem midtbyen til ARoS
11/05: Tur gennem Frederiksbjerg til Jægergårdsgade
18/05: Tur gennem Universitetsparken med
afslutning ved Nørreport
25/05: Aarhus Ø
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Kærs KunstKafé:
Hammershøi og Ancher.
Stille eksistenser

Fra Fidias til Giotto.
Billedsprogets udvikling i
den vestlige horisont

Europæisk kunsts fortællinger:
Kunsthistoriens verdensbilleder II

Holdnummer: 2111-370

Holdnummer: 2121-032

Tid: 11/5, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15

Tid: 1/9, 10 onsdage, kl. 13.15-16.00
Ingen undervisning 20/10

Tid: 6/9, 8 mandage, kl. 14.15-16.00
Ingen undervisning 18/10

Pris: 355 kr.
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i
kunsthistorie og kulturformidling

Kom med til Kærs KunstKafé, og oplev kunsthistoriker og tv-vært Peter
Kær dele ud af sin store viden om Vilhelm Hammershøi og Anna Ancher.
Hammershøi var en af de kunstnere,
der i den grad forstod fotografiets og
maleriets mediespecifikke forskelligheder, kombinerede dem og udkom
på sin helt egen hammershøiske
måde. Som den eneste Skagensfødte
Skagensmaler havde Anna Ancher et
helt særligt forhold til sine motiver.
Derudover er hendes behandling af
lyset i værkerne enestående. Anna
Ancher nød anerkendelse i sin samtid, og det bliver forståeligt i denne
aftens gennemgang af hendes tilgang til kunsten.

Kunst og erkendelse
Holdnummer: 2121-003
Tid: 19/8, 1 torsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301,
Moesgård Alle 15
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen,
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus
Universitet

Hvad er det, billedkunsten kan – ikke
alene i forhold til andre kunstarter,
men også i forhold til fx videnskab,
tro og filosofi? Hvad har man i forskellige perioder af historien forbundet med det, vi kalder kunst, og hvad
har kunsten demonstreret som sine
potentialer og begrænsninger? Bliv
klogere på, hvad kunst er, og hvad
kunst kan, når vi søger svar på disse
og lignende spørgsmål, belyst med
udgangspunkt i konkrete kunsthistoriske nedslag i værker og holdninger
fra oldtid til nutid og med særlig interesse for de store paradigmatiske
ændringer, der har fundet sted.

Pris: 1295 kr.
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i
kunsthistorie

Hør om udviklingen i den europæiske billedkunst fra o. 700 f.Kr.
til o. 1350 med sideblik til andre
kulturers billedsprog i perioderne samt perspektiver til arkitektur og design. Man får en kunsthistorisk horisont med de klassiske gængse værker. Det er fjerne
tider. Og det er vores basis. Man
kan gribe ind i stoffet eksistentielt.
Det almenmenneskelige: kærlighed,
omsorg, svigt og kamp, giver os adgangen til mesterværkerne.
01/09: Optakt. De tidligste tider.
Hulemalerier, frugtbarhedsgudinder, nedslag i
Ægyptens kunst
08/09: Arkaisk kunst o. 600 - 480
f.v.t. med unge piger og
mænd, korer og kouroi
15/09: Klassisk kunst o. 450 – o.
400 f.v.t. med Fidias’
Parthenon
22/09: Hellenistisk kunst o. 330 –
o. 100 f.Kr. med Pergamonalteret, Nike fra Samothrake, Laokoon m.m.
29/09: Romersk kunst o. 100 f.v.t.
– o. 300 med værker fra
Pompeji, buster af herskere
og tidligt kristne udtryk
06/10: Billedsprog 500-1000.
Byzantinsk, nordisk, karolingisk, islamisk m.m.
13/10: Romansk kunst o. 10001200. Skulpturfortællinger
i Autun, Bayeux-tapetet,
danske værker og andet
27/10: Fransk, tysk og engelsk
gotik o. 1145-1400. Figurer
fra Chartres, Reims, Magdeburg, Bamberg m.m.
03/11: Italiensk gotik o. 1280-1350.
Cimabue, Giotto, Duccio,
Lorenzettierne og andre
10/11: Giotto. Billedserierne i
Arenakapellet i Padua o.
1305

Holdnummer: 2121-033

Pris: 1075 kr.
Underviser: Liana Erbs, mag.art. i kunsthistorie

Kunsten er en historisk kilde – en indgang til verden.
Vi ser på kunstværker, der bærer fortællinger om vores
verden og den måde, mennesker til forskellige tider har
forholdt sig til deres samtid og erfaret verden på. Denne
gang vil vi se på generationen af kunstnere fra romantikken til vores dages kunstneriske udtryk! Hvilke opfattelser og livshistorier gemmer sig bag disse forskellige
kunstværker, og hvad fortæller de om den tid, kunstværkerne blev til i, og om de mennesker, der valgte netop
disse kunstneriske udtryk?
06/09: Romantikken: C.D. Friedrich, J.M. Turner, Ch.
Købke, Th. Lundbye og guldalderens glemte
navne
13/09: Prærafaeliterne og William Morris. Harald
Slott-Møller, Agnes Slott-Møller m.fl.
20/09: Impressionisterne Manet og Monet, Berthe
Morisot. Japansk kunst
27/09: Art Nouveau – Wien og Paris – München.
Skønvirke i Danmark
04/10: Picasso og kubismen! Duchamps verden
11/10: Abstrakt kunst: Paul Klee. Kandinskij og
Cobra, Asger Jorn. Surrealismen
25/10: Vor tids mangfoldige kunstudtryk: Nina
Sten-Knudsen, Kvium, Lemmerz, Maja Lisa
Engelhardt, Peter Brandes m.fl.
01/11: Anslem Kiefer, Gerhardt Richter, Anthony
Gormley og den yngre danske kunstgeneration: Julie Nord, Allan Otte, Cathrine Raben
Davidsen, Thomas Wolsing m.fl.

Kunsthistorie på tværs:
Store portrætmalere i
europæisk kunst 1400-1800
Holdnummer: 2121-034
Tid: 15/9, 8 onsdage, kl. 11.15-13.50
Ingen undervisning 20/10
Pris: 1435 kr., studerende 805 kr.
Underviser: Mette Smed, mag.art. i kunsthistorie

Portrættet som selvstændig genre opstod i 1400-tallet i
Italien og Nederlandene. Gennem de følgende århundreder skabes der store kunstværker, og man kan søge svar
på spørgsmålene: Hvem malede, hvem er personerne på
billederne, og hvordan præsenteres de i de forskellige
perioder? Vi følger stiludviklingen og den sociale og
historiske udvikling i Europa. Fra 1400-tallet ser vi på
italienere og nederlændere, fra 1500-tallet på tyskere
og italienere, fra 1600-tallet nederlændere, spaniere og
englændere og i 1700-tallet franskmænd, englændere
og danskere, bl.a. Jens Juel.
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Kunst og arkitektur i
Tyskland i 1800-tallet

Kunsthistorien på ét semester
Holdnummer: 2121-037

Dansk kunsthistorie
– få det store overblik

Holdnummer: 2121-035

Tid: 25/10, 8 mandage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2121-038

Tid: 17/9, 8 fredage, kl. 11.15-13.50
Ingen undervisning 22/10

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 1435 kr., studerende 805 kr.

Hvis du trænger til at få et godt overblik, få opfrisket
din hukommelse eller for første gang stifte bekendtskab med kunsthistoriens forunderlige forandringer, så
kom og vær med, når vi byder på en sprudlende gennemgang af kunsthistorien fra renæssance til samtid.
Forelæsningerne omhandler først og fremmest maleri,
skulptur og arkitektur. Men vi kommer også omkring
stilretninger fra især det 20. og 21. århundrede, der udfolder sig i andre materialer.

Underviser: Mette Smed, mag.art. i
kunsthistorie

Vi skal følge den romantiske kunst
gennem 1800-tallet, fra den tidlige periode, som endnu præges af
nyklassicismens rene former, frem til
nygotik, nyrenæssance og nybarok i
slotte, kirker og museumsarkitektur.
Billedkunsten dyrker de nationale
emner, først i landskaber, derefter i
billeder med folkesagn og eventyr
som motiv. I århundredets anden
halvdel møder vi naturalister og realister, der males historiske og politiske billeder, men de romantiske træk
fortsætter, til de glider over i symbolisme, hos bl.a. Frantz von Stuck og
Max Klinger.

Lær at se på kunst
Holdnummer: 2121-036
Tid: 25/10, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Underviser: Anne Sofie Ejersbo, mag.
art. i kunsthistorie

Hvordan kan forskellige former for
billedkunst opleves? Hvordan sætter
man ord på sine indtryk? Er kunsten
åben for enhver fortolkning, eller har
den en funktion, en morale, et budskab? Over fire aftener undersøger vi,
hvad kunsten vil. Omdrejningspunktet er de kunsthistoriske perioder
samt forskellige kunstneres udtryksformer og stilarter. Forelæsningerne
stiller skarpt på farver, former, motiver og materialer og gennemgår
nogle af de forskellige idealer og
holdninger, der har været med til at
forme kunstens fortællinger og udtryksformer.

Tid: 25/10, 4 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

25/10: Renæssance og manierisme. Gitte Tandrup,
mag.art. i kunsthistorie
01/11: Barok og rokoko. Merete Mørup,
cand.mag. i kunsthistorie og tilknyttet Øregaard Museum
08/11: Klassicisme og romantik. Jørgen Printz
Steinicke, kunstner og cand.mag. i historie og
kunsthistorie
15/11: Realisme og impressionisme. Gitte Tandrup,
mag.art. i kunsthistorie
22/11: Symbolisme og ekspressionisme. Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
29/11: Kubisme og futurisme. Maja Bak Herrie, ph.d. i
æstetik og kultur, Aarhus Universitet
06/12: Surrealisme. Amalie Grubb Martinussen, cand.
mag. i kunsthistorie
13/12: Kunst og arkitektur i dag. Martin Søberg,
lektor i arkitekturhistorie, Kunstakademiets
Arkitektskole

Kunsthistoriker Peter S. Meyer i samtale med
Michael Kvium om kunstens mening. I efteråret
stiller Meyer skarpt på kunstens mesterværker
i 'Tre værker du bør kende' side 72.

PåpPå
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Underviser: Tilde Mønsted, cand.mag.
i kunsthistorie

I denne forelæsningsrække sætter vi
fokus på den danske kunsthistorie og
dens udvikling gennem tiden. Hvem
er de største kunstnere, og hvilke
værker kan vi ikke komme uden om?
Få et historisk overblik, når vi tager
turen igennem den danske kunst fra
midten af 1700-tallet, hvor Danmark
fik sit første kunstakademi, frem til
vores egen tids kunst. Hør bl.a. om
guldalderkunstnernes idylliske skildringer af fædrelandet, det moderne
gennembruds kritiske blik, kunstnerkolonien i Skagen og samtidskunstens nye måde at tænke kunstbegrebet på.
25/10: Guldalderen og den nationalromantiske kunst
01/11: Da kunsten blev moderne:
Det moderne gennembrud
og modernismen
08/11: Kunsten efter krigen: Eksperimenternes tid
15/11: Samtidskunst
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Storbyerne og
det moderne liv

Dansk arkitekturhistorie
– kort fortalt

Rundt om guldalderen

Holdnummer: 2121-039

Holdnummer: 2121-040

Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 26/10, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 27/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Underviser: Emilie Høegh Engbirk,
cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling med profil i urbanitet og
æstetik

Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i arkitektur,
mag.art. i kunsthistorie og ekstern lektor, Københavns Universitet

Der er tusindvis af elementer og
strømninger, der siden industrialiseringen har været med til at skabe
både nogle af fællestrækkene ved
verdens storbyer, men også det, der
gør dem særligt karakteristiske hver
især. Med udgangspunkt i seks forskellige internationale metropoler
vil vi for hver forelæsning gå i dybden med den enkelte bys historiske
udvikling og med inddragelse af
betydningsfulde begivenheder, bevægelser og personligheder, der har
gjort sig gældende for udviklingen
af kulturen, prøve at forstå kernen i
storbyen og storbyånden.
26/10: København: Middelalderby
med Tivoli og store drømme
02/11: Berlin: Den splittede by –
fra kejserhovedstad over
krig og mur til identitetssøgende verdensmetropol
09/11: London: Big Ben, London
Eye og uendeligt mange
mennesker
16/11: Paris: Brede boulevarder,
smalle passager og bohemeliv
23/11: Deliriske New York: Byen,
der aldrig sover, en manifestation af den amerikanske drøm?
30/11: Tokyo: Karaoke, sumo,
sakura og sushi

Tag med på en lystvandring gennem Danmarks
1000-årige arkitekturhistorie. Forelæsningsrækken tager afsæt i vikingetidens spor, følger kirkebyggeriet i middelalderen, kongernes
slotsbyggeri og den arkitektoniske rammesætning for enevældens pragtudfoldelse og koloniale ekspansion. Vi fortsætter med et blik på
1800-tallets nye bygningstyper, villakvarterets
opståen, de moderne institutioner og byplanlægningen som ramme om velfærdsstaten. Til
slut skal det handle om dansk arkitektur i en
globaliseret verden. Fokus er lagt på de perioder, hvor den danske bygningskunsts udvikling
skiller sig ud fra omverdenens.
27/10:
03/11:
10/11:
17/11:
24/11:

Vikingetid, romansk og gotisk stil
Renæssance og manierisme
Barok og rokoko
Klassicisme og historicisme
Skønvirke, Bedre Byggeskik, nyklassicisme og funktionalisme
01/12: Modernisme og nutidens stilretninger

Kvindelige malere – et strejftog
Holdnummer: 2121-042
Tid: 27/10, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, kunstner og
cand.mag. i historie og kunsthistorie

Synet på kvindelige kunstnere var tidligere
domineret af et fuldstændig patriarkalsk tankesæt. Heldigvis har tiden her forandret sig, og
i dag er der fx stadig øget fokus på at finde
frem til en lang række udmærkede, til tider
fremragende, kvindelige malere, der måske
har været gemt og glemt. De tre forelæsninger
vil forsøge at trække nogle af dem frem i lyset
uden at gøre krav på at nå omkring mere end
en brøkdel.
27/10: Kvindelige kunstnere fra renæssancen til ca. 1800
03/11: 1800-tallets kvindelige kunstnere –
en begyndende kvindefrigørelse
10/11: Kvindelige avantgardekunstnere i
det 20. århundrede

Holdnummer: 2121-044
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i kunsthistorie

Efter Den Franske Revolution bliver borgerskabet toneangivende i samfundet, og i hele
perioden ses en refleksion over en række
borgerlige værdier og normer i billedkunsten.
Det er også en periode, hvor borgerens nationale tilhørsforhold bliver aktuelt. Samtidig
reflekterer malerne over kunstnerens rolle og
kunstens potentiale. Centrale kunstnere som
Eckersberg, Lundbye, Marstrand og Købke udfolder de nye strømninger inden for kunstens
forskellige genrer.

Kunst og arkitektur i
Venedig, Ravenna og Urbino
Holdnummer: 2121-043
Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor
emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Efter det vestromerske kejserriges undergang
i 476 blev de østlige og sydlige dele af Italien
snart tæt knyttet til Det Byzantinske Rige. Ikke
mindst kunsthistorisk manifesterer dette sig
den dag i dag i en mængde bemærkelsesværdige byzantinske kirker, mosaikker og anden
billedkunst i regionerne Veneto og Emilia-Romagna. Hertil kommer en mindst lige så rig
renæssancekultur især i Venedig og i den lille
hertugelige bjergby Urbino i regionen Marche.
Her holdt den berømte hertug Federico da
Montefeltro hof i sidste del af 1400-tallet, og
forfattere som Castiglione og billedkunstnere
som Piero della Francesca bidrog til Urbinos ry
som et af renæssancens vigtigste centre.

KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

Den danske boligs historie
Holdnummer: 2121-045

Færøsk kunst – mellem den lille
og store verden: Nye veje

Tid: 1/11, 7 mandage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2121-237

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.
Underviser: Malene Lytken, ph.d. i kunst- og
designhistorie

Omkring det forrige århundredeskifte var boligstilen i Danmark overvejende klunketidens
overlæssede hjem, men en ny og langt mere
minimalistisk stil var på vej: funktionalismen.
Med afsæt i tiden omkring slutningen af
1800-tallet vil designhistoriker og ph.d. Malene
Lytken over syv aftener tage dig med på sidelinjen, når hun undersøger vejen fra klunkestuerne mod en funktionalistisk stil og frem til
det, vi i dag forbinder med en moderne dansk
stil. Vejen handler om yderpunkter i idealer og
smag.
01/11: Søgen efter en ny form: Vejen til og
væk fra klunkestuerne
08/11: Søgen efter en ny form II: Fra klunker til funkis
15/11: Boligens indretning – det private
hjem og det professionelle blik: En
fortælling om indretningsfagets opståen og om dem, der professionelt
har indrettet hjem
22/11: En fortælling om Finn Juhl og hans
assistent med særligt fokus på Juhls
tiår på boligindretningens skole og
opgaverne på tegnestuen
29/11: Lys og lamper i de danske hjem
06/12: De danske designeres egne fortællinger om det rette lampelys – fra
olielamper til LED-dioder
13/12: Rod og orden

Invitér en god
ven til oplevelser i
kunsthistorien på
Folkeuniversitetet
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Kunst og arkitektur i
Midtspanien. Madrid,
Toledo, Segovia, Avila

Tid: 13/11, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00

Holdnummer: 2121-048

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Tid: 14/11, 1 søndag, kl. 10.00-14.00

Underviser: Nils Ohrt, mag.art. i kunsthistorie og
fhv. museumsdirektør, Færøernes Kunstmuseum

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Det var Samuel Joensen-Mikines og hans samtidige, der fra 1930 og frem sparkede døren
op til kunsthistorien for færøsk kunst. Første
generations indsats er på flotteste vis blevet
taget op af efterfølgende færøske kunstnere.
Her har vi på den ene side et abstrakt landskabsmaleri af naturromantisk, ja mystisk
karakter hos kunstnere som Thomas Arge,
Tróndur Patursson og Anker Mortensen. På
den anden side står en kunstner som Edward
Fuglø, der på baggrund af popkunsten – og
med lun ironi – behandler færøsk kultur i en
globaliseret verden. Hør om centrale værker af
de nævnte kunstnere med udblik til Zacharias
Heinesen og Hansina Iversen.

Det centrale Spanien er umådeligt
rigt på minder fra landets lange og
omtumlede historie. I denne forelæsning skal det primært dreje sig om arkitektur og billedkunst fra middelalder, renæssance og barok. Romanske
og gotiske kirker samt ikke mindst
formidabel billedkunst i verdensberømte samlinger som Prado og Thyssen-Bornemisza-museet i Madrid
med kunstnere som Tizian, El Greco,
Ribera, Velázquez og Goya.

Underviser: Hans Jørgen Frederiksen,
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus
Universitet

40 ikoniske fotografier
Under huden på malerkunsten
– om teknik, materialitet og
bevaring
Holdnummer: 2121-047
Tid: 13/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Holdnummer: 2121-049
Tid: 16/12, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Gunner Byskov, cand.mag.
i dansk og kunsthistorie samt leder af
fotografuddannelsen, Medieskolerne

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Jørgen Wadum, professor, dr. og
tidl. bevaringschef, Statens Museum for Kunst,
centerleder for CATS, Centre for Art Technological Studies and Conservation

Med fokus på kunstnernes metoder og materialevalg analyserer vi en række ikoniske
værker inden for europæisk billedkunst. Fra
Rembrandt van Rijn og Johannes Vermeers
værker fra 1600-tallet – til Christen Købke
og L.A. Rings værker fra 1800-tallet. Analyserne indgår i den såkaldte tekniske kunsthistorie, der kombinerer historie med en forståelse af de materialer, kunstnerne har brugt.
Der benyttes et bredt spektrum af naturvidenskabelige undersøgelser, som giver svar
på værkernes opbygning, materialitet og indflydelsen af tidens tand. Analyserne har stor
betydning for at forstå et værks autenticitet,
og så er resultaterne væsentlige for valg af den
behandlingsstrategi, der kan bevare værkerne
for eftertiden, når de konserveres.

Mennesker husker i billeder, og vores visuelle hukommelse er nærmest
uendelig. Gennem årene har vi set
millioner af billeder – og så er der
alligevel nogle af dem, der bliver
hængende og bliver en del af vores
eksistentielle beredskab. Dem kalder vi ikoner, og en meget stor del
af dem er fotografier. I løbet af kun
én aften vil Gunner Byskov, leder af
fotografuddannelsen, præsentere dig
for 40 ikoniske fotografier, lige fra år
1840 og frem til vores årtusind, i en
gennemgang, der både fokuserer på
fotograferne, på de fotografiske kvaliteter og på den historie, der netop
gør dem til noget særligt. Mød Newman, Capa, Erik Refner – og alle de
andre!
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LIVESTREAM

Livestreams

Forelæsninger hjemmefra
I 2020 har over 30.000 deltagere fra hele landet fulgt Folkeuniversitetets livestreams. Vi fortsætter succesen i 2021, hvor du med et enkelt klik kan åbne en ny
verden af viden. Du får et link direkte i din indbakke ved tilmelding.

The Shortest History of
England – livestream with
James Hawes

Tysklands første kvindelige
kansler – livestream med
Birgit Stöber

Syv liv i Rødstrømpebevægelsen – livestream
med Pernille Ipsen

Number: 2112-357

Holdnummer: 2111-399

Holdnummer: 2111-358

Date: 3/3, 1 Wednesday, 16.30-17.45

Tid: 10/3, 1 onsdag, kl. 16.30-17.45

Tid: 18/3, 1 torsdag, kl. 19.00-20.15

Price: 65 kr., students 30 kr.

Pris: 65 kr., studerende 30 kr.

Pris: 65 kr., studerende 30 kr.

Lecturer: James Hawes, author, dr.,
Oxford Brookes University

Underviser: Birgit Stöber, professor i
kommunikation, BSP Business School
Berlin

Underviser: Pernille Ipsen, lektor i
historie og køns- og kvindeforskning,
University of Wisconsin-Madison

Moderator: Noa Kjærsgaard Hansen

Moderator: Noa Kjærsgaard Hansen

Hun er født i Hamborg, opvokset i
DDR og har en ph.d. i fysik. Og så har
hun ledet et land med over 80 mio.
indbyggere igennem 16 år. Der er
selvfølgelig tale om Tysklands første
kvindelige kansler Angela Merkel. I
2021 er en æra imidlertid slut. Angela Merkel har meldt ud, at hun ikke
genopstiller til det kommende valg.
Hvordan har Merkel forandret tysk
politik? Og hvordan har den politiske
retorik og kommunikation udviklet
sig, siden hun blev kansler første
gang i 2005?

I årene 1970-1975 spredtes kvindebevægelsen med gevaldig hast. Det
blev en af de vigtigste sociale bevægelser i danmarkshistorien. Med udgangspunkt i sin egen familiehistorie fortæller Pernille Ipsen om livet i
Rødstrømpebevægelsen. Hendes syv
mødre etablerede et kvindekollektiv
og kastede sig ind i kvindekampen
med det mål at frigøre sig fra patriarkatet, skabe plads til nye måder at
være kvinder på og skabe en mere
lige og retfærdig verden. Baseret på
Ipsens bog 'Et åbent øjeblik. Da mine
mødre gjorde noget nyt' (Gyldendal).

Moderator: Noa Kjærsgaard Hansen

There has never been a better time to
understand why England is the way
it is. Taking his departure in his critically acclaimed and bestselling book
‘The Shortest History of England’ Dr.
James Hawes tells us the history of
England in roughly 60 minutes. He
journeys from Caesar to Brexit via
Conquest, Empire and World War, to
discover an England very different to
the standard vision. Its fate has for
ages been bound up with that of its
neighbours; and – for the past 1,000
years – it has harboured a class system like nowhere else on Earth.

Læs mere og
tilmeld dig på fuau.dk

LIVESTREAM

Følg livestreams om
banebrydende litteratur med Simona
Zetterberg-Nielsen,
lektor i nordisk sprog
og litteratur, Aarhus
Universitet.

Romanen: Værker der sprængte rammen
– livestream med Simona Zetterberg-Nielsen

Statsdannelser gennem tiden
– livestream med Martin A. Husted

Holdnummer: 2111-441

Holdnummer: 2111-440

Tid: 19/1, 3 tirsdage, kl. 17.00-18.15

Tid: 27/1, 3 onsdage, kl. 17.00-18.15

Pris: 195 kr., studerende 90 kr.

Pris: 195 kr., studerende 90 kr.

Underviser: Simona Zetterberg-Nielsen, lektor i nordisk sprog
og litteratur, Aarhus Universitet

Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i
historie, filosofi og samfundsfag

Værker, der har sprængt romangenren og endda udfordret
selve litteraturens ramme – det er omdrejningspunktet for
tre onlineforelæsninger. Vi rejser tilbage til 1700-tallets Laurence Sternes, som med 'Tristram Shandys Levned og Meninger' udfordrede romanen og selvbiografien før nogen af
genrerne var etablerede. Vi zoomer ind på B. S. Ingemanns
'Valdemar Seir', der gjorde romanen til en populær genre. Og
endelig dykker vi ned i bl.a. Karl Ove Knausgårds 'Min Kamp',
der viser, hvordan romanen bliver sprængt ved at sammenblande elementer fra forskellige genrer.

Vi skal tilbage til Frankrig under enevælden, hvor Ludvig 14.
lykkedes med at koncentrere magten omkring sig selv. Vi
skal se på Bismarcks samling af Tyskland og den måde at
legitimere en statsmagt på, der opstod gennem en ny idé:
Forestillingen om nationen. Endelig tager vi til 1970’ernes
Kina, hvor Deng Xiaoping skabte en ny type stat i krydsfeltet
mellem kommunisme og kapitalisme. Stater har historisk set
vidt forskellige ud. Men er der nogle træk, der går igen på
tværs af tid og sted? Få svaret gennem tre online forelæsninger.

Universet, livet og alting
– livestream med Troels C. Petersen

Find og dyrk motivationen
– livestream med Lotte Bøgh Andersen

Holdnummer: 2111-442

Holdnummer: 2111-438

Tid: 25/1, 3 mandage, kl. 17.15-18.30

Tid: 28/1, 3 torsdage, kl. 17.15-18.30

Pris: 195 kr., studerende 90 kr.

Pris: 195 kr., studerende 90 kr.

Underviser: Troels C. Petersen, lektor i eksperimentel subatomar fysik, Niels Bohr Instituttet

Underviser: Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder
for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus
Universitet

I denne online forelæsningsrække er intet spørgsmål for
stort. Hvordan er vores univers blevet til, hvad er der i det,
hvad er dets historie og skæbne – og hvordan ved vi alt det?
Hvordan er betingelserne for liv kommet, hvordan er livet på
Jorden opstået, og hvordan leder vi efter liv andre steder?
Hvad består vores verden og univers egentlig af? Vær med
til at stille de allerstørste spørgsmål, når Troels C. Petersen
i tre online forelæsninger gennemgår selve fundamentet –
ikke kun for vores liv på Jorden, ikke kun for universet på stor
skala, men for alting!

Motivation er den energi, vi er villige til at lægge i at nå en
målsætning. Vi kan fx være motiverede, fordi vi gerne vil
have en belønning, eller fordi vi føler, vi gør en positiv forskel.
Andre gange handler det om, at de opgaver, vi skal løse, er
spændende. Hvorfor er nogle mere motiverede end andre?
Hvilke vigtige effekter har motivation på vores resultater?
Hør i tre online forelæsninger om, hvordan vi dyrker både
vores egen og andres motivation. Vi kan nemlig gøre en masse for at finde motivationen – og for at forblive motiverede.
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Litteratur,
film og musik

Psykoanalysens veje
– i kunst, litteratur og film

Lyriske linjer: Fem tendenser
i nyere litteratur

Store filminstruktører

Holdnummer: 2111-057

Holdnummer: 2111-118

Tid: 25/1, 6 mandage, kl. 19.30-21.15

Tid: 25/1, 3 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 25/1, 5 mandage, kl. 19.30-21.15

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Oprindeligt udviklet af den østrigske
læge Sigmund Freud. Senere bearbejdet af tænkere som Jacques Lacan,
Julia Kristeva og Slavoj Žižek. Psykoanalysen åbner verden for skjulte forbindelser. Hør om fortrængte drifter
og fetichisme. Om kastrationsangst,
neuroser og forskellen på behov og
begær. Vi bruger psykoanalysens
metode på kunst, litteratur og film og
forsøger at udvikle en lydhørhed over
for det ubevidste.
25/01: Kunst. Jakob Rosendal,
postdoc i kunsthistorie,
Aarhus Universitet
01/02: Litteratur. Ole Thaisen, ekstern lektor i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet
08/02: Film. Ole Thaisen, ekstern
lektor i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet

Underviser: Peter Stein Larsen, professor i dansk
litteratur, Aalborg Universitet

Lyrikken i dag er udadvendt, anarkistisk,
ekspanderende og politisk engageret. Dette
markerer sig i fem tendenser. ’Dansk identitet’
ser på nationalfølelse og fremmedhad. ’Det
økokritiske’ behandler forholdet mellem menneske og natur. ’Det apokalyptiske’ tematiserer
civilisationens undergang. ’De lange former’
undersøger langdigte fra Paal Brekkes poetiske sekvenser til UKON’s serielle lyrik. ’Det
konceptuelle’ reflekterer over readymades,
montager, det metafiktive og det socialt-politiske i konceptuelle værker. Peter Stein Larsen
afdækker nye forbindelser mellem forfatterskaber, generationer, nationaliteter, temaer og
traditioner.
25/01:
01/02:
08/02:
15/02:
22/02:

Dansk identitet
Det økokritiske
Det apokalyptiske
De lange former
Det konceptuelle

Holdnummer: 2111-219
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Filmen og dens skabere overrasker konstant,
og de seneste 30 år har en ny gruppe instruktører fundet vej til filmelskernes hitliste. Vi går
på opdagelse i nyere filmhistorie: fra Joel og
Ethan Coen til Michael Haneke, David Lynch,
Quentin Tarantino og Wes Anderson, hvis filmperler nydes verden over. Sidste gang søger vi
uden for Vesten og stifter bekendtskab med
sydkoreanske Bong Joon-ho, instruktøren bag
bl.a. ’Parasite’ (2019). Velkommen til aftener i
selskab med nyere filmiske mesterværker.
25/01: David Lynch. Ole Thaisen, ekstern
lektor i nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet
01/02: Coenbrødrene. Ole Thaisen, ekstern
lektor i nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet
08/02: Michael Haneke. Mathias Korsgaard,
adjunkt i film- og medievidenskab,
Aarhus Universitet
15/02: Quentin Tarantino. Jakob Isak
Nielsen, lektor i film- og medievidenskab, Aarhus Universitet
22/02: Wes Anderson. Jakob Isak Nielsen,
lektor i film- og medievidenskab,
Aarhus Universitet
01/03: Bong Joon-ho. Mathias Korsgaard,
adjunkt i film- og medievidenskab,
Aarhus Universitet

LITTERATUR, FILM OG MUSIK
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1000 år i engelsk litteratur

Knæk litteraturens koder

Holdnummer: 2111-376

Holdnummer: 2111-278

Islands litterære mirakel. En
introduktion til islandsk litteratur

Tid: 26/1, 12 tirsdage, kl. 11.15-13.00.
Ingen undervisning 16/2 og 30/3

Tid: 27/1, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2111-069

Pris: 1435 kr., studerende 805 kr.
Underviser: Nick Bo Madsen, ekstern lektor i
medievidenskab, Aarhus Universitet

Kurset er en tour de force gennem ikke mindre end 1000 års engelsk litteratur fra det oldengelske episke heltedigt 'Beowulf' (der delvis udspiller sig på dansk jord) og frem til en
af science fiction-genrens store pionerer, H.G.
Wells. Imellem disse to historiske yderpunkter er vægten lagt på 1800-tallets litteratur,
der spænder fra den visionære William Blake
over den ultimative inkarnation af romantikken i skikkelse af ægteparret Mary og Percy
Bysshe Shelley til mere realistiske og humoristisk sædeskildrende forfattere som George
Eliot, Jane Austen og Charles Dickens. Vi kommer selvfølgelig heller ikke uden om den evige
Shakespeare.

Nobelprismodtagere i litteratur
– indføringer i værkerne
Holdnummer: 2111-070
Tid: 26/1, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Nogle værker vandrer fra generation til generation og bliver genudgivet, læst og diskuteret lang tid efter forfatterens død. Hvorfor?
Fordi de er i en klasse for sig. Litteratur af denne kaliber kan du blive klogere på i forelæsningsrækken her, hvor vi tager fat på værker
fra øverste hylde.
26/01: Henrik Pontoppidan (1917). Lis
Norup, adjunkt i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet
02/02: Knut Hamsun (1920). Peer E.
Sørensen, professor emeritus i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus Universitet
09/02: Thomas Mann (1929). Morten Dyssel,
formand for Det Danske Thomas
Mann Selskab og ekstern lektor i tysk,
Københavns Universitet
16/02: Ernest Hemingway (1954). Bo Tao
Michaëlis, mag.art. i litteraturvidenskab og kulturanmelder for Politiken
23/02: Svetlana Aleksijevitj (2015). Niels Peter Bock Nielsen, cand.mag. i russisk
litteratur
02/03: Bob Dylan (2016). Anne-Marie Mai,
professor i litteratur, Syddansk
Universitet

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Tid: 1/2, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

De unikke læseoplevelser findes
overalt, og hver litterær genre har
sine særlige kendetegn. Hvordan
læses en novelle? Et digt? Dramaet?
Eller en roman? Litteraturen bruger
kodesprog i form af symboler, metaforer og andre fortælletekniske
greb. Så for at forstå litteraturens
skjulte lag må man fortolke og afdække dens strukturer. Lær centrale skønlitterære genrer at kende, og
bliv klogere på deres udtryksformer,
ligheder og forskelle. Forløbet tager
afsæt i konkrete tekster inden for de
forskellige genrer.
27/01: Lyrikken. Jan Rosiek,
professor i dansk, Københavns Universitet
03/02: Novellen. Erik SkyumNielsen, lektor i dansk
litteratur, Københavns
Universitet
10/02: Eventyret. Peer E. Sørensen,
professor emeritus i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus
Universitet
17/02: Romanen. Simona
Zetterberg Gjerlevsen,
adjunkt i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet
24/02: Dramaet. Johan Holm
Mortensen, dramaturg,
Det Kongelige Teater
03/03: Autofiktion. Stefan Kjerkegaard, lektor i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus
Universitet

Følg med
på Facebook
www.facebook.
com/fuaarhus

Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på fuau.dk
Underviser: Erik Skyum-Nielsen, lektor i dansk
litteratur, Københavns Universitet

Islandske romaner oversættes til talrige sprog,
og i Danmark skal en forlægger med respekt
for sig selv helst have mindst én islænding i sin
stald. Siden landet blev bebygget fra øst, har
indbyggerne delt deres historier med hinanden, en tradition, som kulminerede i 1200- og
1300-tallet, og som afsætter tydelige sagaspor
i prosaen af i dag. Ligeledes går der inden for
lyrikken en ubrudt arvelinje fra kvadene i ’Den
poetiske edda’ til flere af de nyeste poeter. Hør
om dem.
01/02: Magisk realisme og pragmatisk
politik – Einar Kárason, Einar Már
Guðmundsson og Andri Snær
Magnason
08/02: Fra den ene verden til den anden
– Kristín Ómarsdóttir, Gyrðir Elíasson og Sjón
15/02: Køn og magt til konstant forhandling – Vigdís Grímsdóttir, Kristín
Marja Baldursdóttir, Gerður Kristný
og Auður Ava Ólafsdóttir

Stærke kvinder i
litteraturen og kunsten
Holdnummer: 2111-049
Tid: 4/2, 6 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i
litteraturhistorie og religionsvidenskab

Gennem 1800-tallet var der mange kvindestereotyper på spil, og kvinder fyldte meget som motiv i litteratur og kunst, men ikke
meget som udøvende kunstnere. Det ændrer
sig, da femme nouvelle bryder frem i slutningen af 1800-tallet og skaber revolution. Vi
følger nogle af dem.
04/02: Bovaryisme: Madame Bovarys
utopiske drømme – og hysteri
11/02: Kunstnerisk revolution i La belle
époque: Paris, Norden og Wien
18/02: Frida Kahlo – en unik skæbne, nye
krops- og kvindebilleder
25/02: Karen Blixens 'Syv fantastiske fortællinger'. En ægte klassiker
04/03: Drømmen om i går: Tove Ditlevsens
liv og forfatterskab
11/03: De svenske kvinder i kunst og
litteratur
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Lær at se ballet – med Vibeke
Wern og Gudrun Bojesen

Elvis i Danmark
Holdnummer: 2121-050

Irak- og Afghanistankrigen i litteraturen

Holdnummer: 2111-224

Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00

Holdnummer: 2111-149

Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 12.15-16.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Undervisere: Vibeke Wern, balletanmelder for Berlingske, og Gudrun Bojesen, fhv.
solodanser ved Den Kongelige Ballet

Smukt, let og poetisk. Følelsesladet, uadreagerende og dramatisk. Når ballet virkelig får
betydning, rækker den ofte ud over ordet. Men
dans er også et sprog, der følger visse regler,
som kan læres. Balletten har en lang historie og
bygger på en forfinet teknik, der både handler
om rent fysiske færdigheder og om evnen til at
fortælle gennem bevægelser, billeder og musik. Kom med, når Vibeke Wern, balletanmelder
for Berlingske, tager dig med ind i ballettens
verden i selskab med Gudrun Bojesen, fhv. solodanser ved Den Kongelige Ballet.

Køn, klasse, krop og etnicitet.
Magtkritisk teori og analyse
Holdnummer: 2111-287
Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på fuau.dk
Undervisere: Bertel Nygaard, lektor i historie,
Aarhus Universitet, og Jacob Venndt, musiker

I sommeren 1956 hørte danskerne første gang
om Elvis som noget af det fæleste og farligste.
Han var for ung, vild, amerikansk, ’sort’ og seksuel til de bornerte 1950’ere. Senere blev han
poleret og glamourøs, og hans berømmelse har
holdt sig helt til i dag, små 45 år efter hans død.
På grundlag af sin nye bog 'Elvis i Danmark.
65 års populærkultur' fortæller Bertel Nygaard,
lektor i historie ved Aarhus Universitet, om
det enestående sejlivede idol og hans mange
skiftende udtryk og betydninger, alt sammen
i et dansk kulturhistorisk perspektiv. Forelæsningen krydres med musikalske indslag i
samarbejde med multiinstrumentalist Jacob
Venndt.

Følelser og litteratur

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Holdnummer: 2111-371

Underviser: Kasper Dam Nielsen, kritiker og
sendelektor på Universitetet i Beograd

Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-14.00

Køn er performativt. Østen et vestligt påfund.
Stigmata interpellerer børn af underklassen.
’Sandheder’ om borgere af anden etnisk herkomst kolporteres af massemedier, og sundhedsindustriens mange biopolitiske opdrag
spolerer glæden ved 'det gode liv'. Vi læser teoretikere som Judith Butler, Jacques Rancière
og José Esteban Muñoz, dissekerer governmentale magtteknologier og fortolker kunst,
film og litteratur, der udvider mulighedsrummet for os mennesker. Det er på tide at få
sandheden om usandhederne på bordet.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i
litteratur, Københavns Universitet

Naja Marie Aidts fortælling om hendes søns
pludselige død, 'Har døden taget noget
fra dig så giv det tilbage', Kirsten Thorups
roman 'Bonsai' om en kvinde, hvis identitet beskæres som et bonsaitræ, og Bjørn
Rasmussens roman 'Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet' om en ung
mands homoseksuelle begær og identitetskrise. Fælles for fortællingerne er, at de handler
om voldsomme følelser og leder efter en form,
der kan udtrykke det indre følelseskaos.

Tilmeld dig Folkeuniversitetets
nyhedsbrev på fuau.dk, og få
information om særarrangementer
og særlige tilbud

Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Christine Strandmose
Toft, ph.d. i litteraturvidenskab,
Syddansk Universitet

Krigene i Irak og Afghanistan adskilte sig på flere punkter fra det 20.
århundredes store krige. Soldater,
der alle var frivillige, kæmpede mod
en fjende, som ikke var til at skelne
fra lokalbefolkningen, i en endeløs
krig uden slagmark og frontlinjer.
Med afsæt i en række danske og
udenlandske værker skal vi undersøge, hvordan forandringerne påvirker krigserfaringen og soldaternes
opfattelse af krigen som krig. Vi skal
se på, hvordan romanerne forholder
sig til krigen, om der er forskel på de
danske og amerikanske krigsfremstillinger, og hvorledes krigen ser ud
i romaner, der sætter fokus på irakernes og afghanernes vilkår.

Michel Houellebecq
– fransk litteraturs
enfant terrible
Holdnummer: 2111-111
Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Morten Dyssel, formand
for Det Danske Thomas Mann Selskab
og ekstern lektor i tysk, Københavns
Universitet

Provokationen har fra første færd
været et æstetisk vandmærke hos
Michel Houellebecq, som har delt
vandene med sine sortsynede og
skånselsløse skildringer af det senmoderne samfund og menneske.
Denne aften fokuseres der først og
fremmest på fremstillingen af den
vestlige verdens værdimæssige vakuum og kulturelle selvmord som
konsekvens af den seksuelle frigørelse og økonomiske liberalisme.
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Elvis og historiker Bertel Nygaard har fulgtes
ad i mange år. Det er blevet til en ny bog om
Elvis i Danmark, som han fortæller om i foråret – med musikalske indslag sammen med
multiinstrumentalist Jacob Venndt. Se side 70.

Marcel Proust:
'På sporet af den tabte tid'

Musikkens mesterværker

Holdnummer: 2111-066

Tid: 19/4, 5 mandage, kl. 17.30-19.15. Obs. 17/5 kl.
17.30-21.15

Tid: 6/4, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Steen Klitgård Povlsen, lektor emeritus i litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Marcel Proust er en af det 20. århundredes
største forfattere og et højdepunkt i verdenslitteraturen. Hans hovedværk ’På sporet
af den tabte tid’, der udkom fra 1913 til 1927, er
både en broget og festlig skildring af Frankrig
på overgangen fra det 19. til det 20. århundrede, en dyb kortlægning af det menneskelige begærs veje og vildveje – og en strålende
demonstration af litterær kreativitet og æstetiske raffinementer. Forelæsningsrækken vil
gennemgå værket i den nyeste danske oversættelse (den gamle kan bruges) og følge dets
slyngede udvikling fra bind til bind. Første del
falder i foråret 2021, anden del i efteråret 2021.
06/04: Bind 1-2: Swanns verden
13/04: Bind 3-4: I skyggen af unge piger
i blomst
20/04: Bind 5-7: Guermantes’ verden 1-2 og
Sodoma og Gomorra 1

Holdnummer: 2111-306

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i
musikvidenskab og tidligere musikchef for Aarhus
Symfoniorkester

Kom tæt på musikken! Forelæsningsrækken
dykker ned i nogle berømte musikværker – orkestermusik, der spænder fra solskin i Italien til
skyformationer hos Debussy og storbyvrimmel
hos Gershwin. Der er også storslået kirkemusik
af Bach, Beethovens frihedsopera og Dukas'
vandbærende koste, der overrumpler en lærling. Du får lejlighed til at fordybe dig i ét værk
ad gangen, og samtidig får du en introduktion
til almene musikbegreber, musikgenrer, instrumenter og musikhistorie. Dermed kan du få
mere ud af din næste musikoplevelse.
19/04:
26/04:
03/05:
10/05:
17/05:

Mendelssohn: Symfoni nr. 4
Dukas: Troldmandens lærling
J.S. Bach: Magnificat
Beethoven: Fidelio
Debussy: Nocturnes. Gershwin: En
amerikaner i Paris

Marcel Proust: 'På sporet
af den tabte tid' II
Holdnummer: 2121-052
Tid: 7/9, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Steen Klitgård Povlsen,
lektor emeritus i litteraturhistorie,
Aarhus Universitet

Marcel Proust er en af det 20. århundredes største forfattere og et
højdepunkt i verdenslitteraturen.
Hans hovedværk 'På sporet af den
tabte tid', der udkom fra 1913 til 1927,
er både en broget og festlig skildring
af Frankrig på overgangen fra det 19.
til det 20. århundrede, en dyb kortlægning af det menneskelige begærs
veje og vildveje – og en strålende
demonstration af litterær kreativitet
og æstetiske raffinementer. Forelæsningsrækken vil gennemgå værket i
den nyeste danske oversættelse (den
gamle kan bruges).
07/09: Sodoma og Gomorra 2
og Fangen 1
14/09: Fangen 2 + Albertine
forsvundet
21/09: Den genfundne tid 1 + 2
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Skrivedrømme – om at skrive

Filmens ABC

Holdnummer: 2121-051

Hvordan får vi mere
ud af litteratur?

Tid: 7/9, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2121-054

Tid: 25/10, 5 mandage, kl. 19.30-21.15

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Tid: 11/10, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Holdnummer: 2121-056
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Efter at have grædt og grinet, tabt og vundet, levet
og oplevet med hundredevis af litterære skæbner
drømmer mange om at blive afsender på deres
egen fortælling. Men hvordan kommer man i gang?
Dette er ikke et skrivekursus, men en indføring i,
hvad der allerede er tænkt og trykt om skriveprocessen, herunder refleksioner, tips og tricks til selv
at give sig i kast med at skrive. Tilmeld dig forelæsningsrækken, og få mod, lyst og inspiration til at
prøve kræfter med dét at skrive.
07/09: Tilblivelser: Bagom skriveprocessen. Dan
Ringgaard, professor i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet
14/09: Skrivning for begyndere. Pablo Llambías,
forfatter og studielektor ved Rytmisk
Musikkonservatorium i København
21/09: Skrivelyst: Eksempler og eksperimenter
– om at læse og skrive. Martin Glaz Serup,
forfatter, ph.d. og ekstern lektor i litteraturvidenskab, Københavns Universitet
28/09: Om kreativitet – hvorfor mister vi den
med alderen, og kan den indlæres igen?
Sat i perspektiv med egen romanproces.
Trisse Gejl, forfatter og ekstern lektor i
skrivekunst, Syddansk Universitet
05/10: Fløjlshandske eller jernnæve? Kritikeren
som tidlig, men fremfor alt offentlig
læser. Erik Skyum-Nielsen, lektor i dansk
litteratur, Københavns Universitet

Læs og forstå:
Dostojevskijs forfatterskab

Underviser: Anders Østergaard,
ekstern lektor i litteratur, Københavns
Universitet

Meningen med denne aften er at
skærpe vores udbytte, når vi læser.
Vi sætter fokus på litteraturens forskellige måder at rive os med på, at
lege med os, drille os, at udvide vores
horisont. Det er et emne, der har optaget sindene fra Aristoteles til vore
dage. Vi vil både se på, hvad litteratur har til fælles med anden kunst,
med psykologi og filosofi m.m. – og
på, hvad der er dens helt særlige udtryksmåde.

Tre værker du bør kende
Holdnummer: 2121-055
Tid: 25/10, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Verden er beriget med litterære mesterværker, filmiske perler og interessante kunstværker. Det er umuligt at
nå omkring dem alle, så hvilke værker
skal man give sig i kast med først?
Over tre aftener giver tre eksperter
dig deres bud på tre værker, du bør
kende. Vær med, fordi du ikke ved,
hvor du skal starte, fordi du er gået
i stå, fordi du mangler inspiration til
nye værker, eller fordi du vil udfordres, eller bare fordi du er nysgerrig.

Holdnummer: 2121-053
Tid: 11/10, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Tine Roesen, lektor i russisk, Københavns
Universitet

2021 er 200-året for Fjodor Mikhajlovitj Dostojevskijs fødsel, og det markerer vi med dette helaftensarrangement om den russiske forfatters
fortsat fascinerende litterære værker. Tine Roesen
har beskæftiget sig med Dostojevskij gennem mange år som forsker, foredragsholder og oversætter
og vil i forelæsningen give sit bud på, hvad der er
på spil af litterære og andre ambitioner i hhv. ungdomsværkerne (1846-49), værkerne umiddelbart
efter Dostojevskijs eksil i Sibirien (1859-65) og de
store kendte romaner fra hans modne år (1866-81).
Undervejs vil excentriske personer, mindeværdige
episoder og prægnante passager fra en lang række
værker blive fremhævet.

25/10: Tre bøger, du bør læse.
Anne Valbjørn Odgaard,
cand.mag. i litteraturhistorie
og religionsvidenskab
01/11: Tre film, du bør se. Christian
Monggaard, filmredaktør,
Dagbladet Information
08/11: Tre kunstværker, du bør
kende. Peter S. Meyer,
ekstern lektor i kunsthistorie,
Københavns Universitet,
og fhv. museumsdirektør,
Trapholt

Hvilke film vi ser, og hvordan vi ser dem,
er meget forskelligt. Nogle filmentusiaster
kan citere Hollywoodklassikernes oneliners. Andre vender altid tilbage til fransk nybølge. Film giver oplevelser. De kan give
indblik og fremmane indlevelse i gribende personskildringer. De kan give indsigt
i fiktive eller faktiske forløb. De kan være
en fryd for øjet – og for øret. Og de kan
give os et nyt syn på verden. Men hvordan kan filmen give os disse oplevelser, og
hvilke virkemidler benytter filmene sig af?
25/10: Filmmediets historiske forandringer. Bodil Marie Stavning
Thomsen, professor MSO i nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet
01/11: Film og genre. Ole Thaisen,
ekstern lektor i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet
08/11: Film og musik. Steen Kaargaard
Nielsen, lektor i musikvidenskab,
Aarhus Universitet
15/11: Film: Visuel stil og fortælling.
Ole Thaisen, ekstern lektor i nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet
22/11: Sociologien om film og samfund.
Carsten Bagge Laustsen, lektor i
statskundskab, Aarhus
Universitet

Modernismen mellem
de to verdenskrige
Holdnummer: 2121-057
Tid: 26/10, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Peer E. Sørensen, professor
emeritus i nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet

Den russiske maler Vassilij Kandinskij opløste enhver genkendelighed til punkter
og linjer. Hans landsmand, komponisten
Igor Stravinskij, skrev balletmusikken ’Le
sacre du printemps’, og hans koreograf
Nijinskij forkastede den klassiske ballets
lethed og erstattede yndefulde spring
med stampende indadvendte fødder.
Digtere skrev værker fulde af meningsløse ord som ”gaga blung”, og den irske
forfatter James Joyce hengav sig til litterære karakterers associative bevidsthedsstrømme. Hør om modernismen.
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Kvindelige krigserfaringer
Holdnummer: 2121-094
Tid: 16/11, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

”Den ’kvindelige’ krig har sine egne farver, sine egne lugte, sin
egen belysning og sit eget følelsesrum. Sine egne ord. Her er der
ikke helte og fantastiske heltegerninger…” Sådan lyder det i den
hviderussiske forfatter Svetlana Aleksijevitjs bog ’Krigen har ikke
et kvindeligt ansigt’: en barsk beretning om de kvindelige, sovjetiske soldater, der deltog i 2. Verdenskrig. Hør om fire bøger, der
på hver deres måder skildrer, hvordan det er at være kvinde i og
under krig.
16/11: ’Den stjålne vej’, Anne-Cathrine Riebnitzsky. Kasper
Green Munk, ph.d. i litteraturhistorie, Aarhus
Universitet
23/11: ’Krigen har ikke et kvindeligt ansigt’, Svetlana Aleksijevitj. Karen Margherita Syberg, forfatter
30/11: ’Indtil vanvid, indtil døden’, Kirsten Thorup. Lars
Handesten, lektor i dansk litteratur, Syddansk Universitet og litteraturanmelder, Kristeligt Dagblad
07/12: ’Det, du ikke vil vide’, Birgithe Kosovic. Lotte Kirkeby
Hansen, forfatter

Latter og lettere beruset.
Om at læse Karen Blixen
Holdnummer: 2121-059
Tid: 14/12, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Aarhus Internationale
Litteraturfestival
10. — 20. juni 2021

Aarhus kommer til at sprudle af litteraturoplevelser, når Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Bibliotekerne inviterer til den internationale litteraturfestival LiteratureXchange.
Festivalen finder sted fra 10.-20. juni 2021.
På LiteratureXchange kan du møde udenlandske
og danske forfattere, opleve litteraturen i overraskende sammenhænge og drøfte aktuelle emner
med afsæt i nye udgivelser og klassiske værker.

Underviser: Charlotte Engberg, lektor i dansk, Roskilde Universitet

Karen Blixens fortællinger er fulde af latter og alvor. Mod, humor, munterhed, det eventyrlige – kombineret med en sans for
det gakkede og det komiske. Men der er samtidig en alvor bag
latteren, en særlig form for ironi, der vender op og ned på konventionelle måder at opfatte tilværelsen på, inklusive relationen
mellem mand og kvinde. Som forfatter er Karen Blixen en samler.
Hun blander højt og lavt i sin lidenskabelige dialog med både litteratur- og kunsthistorien.

Dagbladet Informations yndlingsfilm:
De 24 bedste film i det 21. århundrede
Holdnummer: 2121-060

Følg med på www.LitX.dk,
på Facebook og Instagram

Tid: 16/12, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på fuau.dk
Undervisere: Rune Lykkeberg, chefredaktør, Dagbladet Information,
og Christian Monggaard, filmredaktør, Dagbladet Information

Hvilken film er din yndlingsfilm? Spørgsmålet markerer begyndelsen på en af de sjoveste selskabslege, men for Informations
anmeldere blev det lynhurtigt alvor, da de sammen skulle finde de
24 bedste film fra det 21. århundrede. Det er en liste, der rummer
alt fra Disneys 'De utrolige' til Jacques Audiards 'Profeten'. Denne
aften kan du opleve chefredaktør Rune Lykkeberg og filmredaktør Christian Monggaard dykke ned i et udvalg af de 24 film.

Dyk ned i litteraturens mange nuancer.
Til LiteratureXchange blev eksistensens
mørke og menneskets ondskab diskuteret
med nobelprismodtager Herta Müller.
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DIGITALISERING OG DEMOKRATI:
POLITIK OG KULTUR I INTERNETTETS TIDSALDER
MATCHPOINTS KONFERENCEN
AARHUS UNIVERSITET
27. – 29. MAJ 2021
Har sociale medier ødelagt demokratiet? Kan digitale teknologier bremse
klimaforandringerne og genstarte økonomien? Vil kunstig intelligens gøre
mennesket overflødigt? Og hvad skete der, da verdens hospitaler, skoler
og museer rykkede online? MatchPoints konferencen 2021 undersøger,
hvad digitaliseringen gør ved vores samfund, kultur og hverdag – på godt og ondt.
I dag er internettet overalt, men også mere tvetydigt end nogensinde før. MatchPoints 2021 udforsker
internettets indflydelse på tidens største emner: COVID-19 og klimaforandringer, demokratiets tilstand,
fake news og meningsbobler, privatliv og overvågning, innovation og lederskab. Førende forskere fra
Danmark og udlandet fremlægger den seneste forskning inden for nye teknologier såsom kunstig
intelligens og virtual reality.
Konferencen foregår på dansk og engelsk og henvender sig til forskere, it-udviklere, journalister,
politikere, embedsmænd, læger, lærere, studerende – og til alle, der gerne vil forstå, hvordan
digitaliseringen har omformet vores samfund. Blandt talerne er politolog Francis Fukuyama,
prisvindende journalist Anne Applebaum, Microsoft-topchef Marianne Dahl, tidligere minister
Tommy Ahlers og tech-ambassadør Anne Marie Engtoft Larsen.
Hvis COVID-19-pandemien umuliggør en udelukkende fysisk afvikling af MatchPoints 2021,
vil der være mulighed for at deltage virtuelt i dele af konferencen.

Tilmeldingen til MatchPoints 2021 åbner i januar 2021.

Læs mere om MatchPoints konferencen 2021:
matchpoints.au.dk
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