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Århundredets Festival sætter fra den 2.-11. marts 2018 spot på perioden omkring år 1900, 
nærmere betegnet 1871-1914 – en tid med fokus på skønhed, nye opfindelser og fremtidstro. 
Og så var der tilmed fred i det meste af Europa.

Udtrykket La belle Époque genspejler de positive samfundsændringer, som fandt sted i perio-
den, samt stemninger som vækst og sorgløshed, men også nostalgisk tilbageskuen. Festivalen 
præsenteres af Folkeuniversitetet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, kulturinstitutio-
ner og kreative ildsjæle. 

Vi har her samlet nogle tilbud til skoleklasser, så I også kan sætte fokus på denne helt spe-
cielle periode af Danmarks og Europas historie.

Tilmelding sker hos den pågældende institution.
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Herskab og tjenestefolk paa Gammel Estrup under herregaardenes Indian Summer

Perioden ved indgangen til forrige århundrede var kendetegnet ved en opblomstring 
af det kulturelle og selskabelige liv blandt herskabet på de danske herregårde.
Samtidig var det en tid med store omvæltninger i vilkår for de mange ansatte, der 
fandt beskæftigelse i og omkring periodens store godskomplekser.
Tag på et aktiverende læringsforløb på den gamle herregård, hvor der stilles skarpt 
på herskabets livsførelse og tyendets stilling og arbejdsopgaver i det sene 1800-tal 
og begyndelsen af 1900-tallet. Forløbet henvender sig til elever i udskolingen og re-
laterer sig til kanonpunkterne Kvinders valgret og Systemskiftet 1901.

Sted:
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning

Transport:
Afhentning fra Musikhuset, Aarhus kl. 09.00 
og afgang fra Gammel Estrup til Musikhuset kl. 
12.00

Pris:
700 kr. pr. forløb
inklusiv entre og transport

Dato:
Den 7. eller 8. marts 2018

Antal:
49 pr. dag.
Evt. flere ved forespørgsel.

Booking:
Kontakt til museumsformidler
Helle Ingerslev Kristensen
hik@gammelestrup.dk

Læs mere om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet på gammelestrup.dk
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mailto:hik%40gammelestrup.dk?subject=
http://gammelestrup.dk/


Gid jeg var en mand!

Kvinders rettigheder blev for alvor debatteret i slutningen af 1800-tallet.
Mød borgerskabskvinden Mathilde Fibiger, som med sin lille roman ”Clara Raphael 
12 Breve” allerede i 1850 igangsatte debatten. Eleverne kommer til at arbejde med 
borgerskabets kønsroller for kvinder og for mænd i Det Moderne Gennembrud. De 
vil ligeledes møde nogle af de kampe, som blev taget for at bryde med disse roller. 
Og til slut vil vi perspektivere til nutidens køn og kønsroller. 

Sted:
Kvindemuseet
Domkirkepladsen 5
8000 Aarhus C

Pris:
Gruppepris 550 kr.

Dato:
Mandag til fredag kl 8-16
i perioden 2.-11. marts 2018

Varighed:
1½ time

Målgruppe:
8.-10. klasse
og ungdomsuddannelser

Antal: 30 elever ad gangen

Booking:
Udskoling:
http://kvindemuseet.dk/under-
visning/udskoling/undervisnings-
forlob/gid-jeg-var-en-mand/

Ungdomsuddannelserne:
http://kvindemuseet.dk/under-
visning/ungdomsuddannelser/
undervisningsforlob/gid-jeg-var-
en-mand/

Læs mere om Kvindemuseet: www.kvindemuseet.dk
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Vejen til kvindernes stemmeret

Retten til at deltage i demokratiet var i slutningen af 1800-tallet et privilegie, som 
var forbeholdt mænd. Men fra 1870’erne opstår en samfundsdebat om, hvorvidt 
dette er rimeligt – og kvinderne organiserer sig i valgretsforeninger, som taler for 
kvindestemmeretten. 
I forløbet møder eleverne de kvinder og mænd, som kæmpede for kvindestemme-
retten – og dem, som kæmpede imod. Til slut perspektiveres til køn og politik i et 
nutiden. 

Sted:
Kvindemuseet
Domkirkepladsen 5
8000 Aarhus C

Pris:
Gruppepris 450 kr.

Dato:
Mandag til fredag kl 8-16
i perioden 2.-11. marts 2018

Varighed:
1 time

Målgruppe:
8.-10. klasse
og ungdomsuddannelser

Antal: 30 elever ad gangen

Booking:
Udskoling:
http://kvindemuseet.dk/under-
visning/udskoling/undervisnings-
forlob/vejen-til-kvindernes-stem-
meret/

Ungdomsuddannelserne:
http://kvindemuseet.dk/under-
visning/ungdomsuddannelser/un-
dervisningsforlob/vejen-til-kvin-
dernes-stemmeret-2/

Læs mere om Kvindemuseet: www.kvindemuseet.dk
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