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Oplev Landsbyen
Programmet

1. Markedspladsen
Kl. 10.00:

Markedspladsen åbner
Oplev masser af stande med oplevelser og smagsprøver fra virksomheder i hele regionens landsbyer: vin, kaffe,
kunsthåndværk, stenskulpturer, marmelade, sirup, honning, is og æblepresning. Derudover kan du også besøge
spejdernes område, opleve Dans din Nabo og meget mere.

Kl. 10.00:

Officiel åbning af ’Oplev landsbyen’
v/ Borgmester Nils Borring

Kl. 10.30:

Tingstedet åbner
Tingstedet er ’Oplev Landsbyens’ intime mødested, hvor du fra tilskuerpladser indrettet af halmballer får serveret
knivskarpe indlæg fra landsbyerne selv. Inspireret af TED Talks har landsbyerne maksimalt 10 minutter til at præsentere projekter, nye ideer eller fortællinger. Tingstedet ledes af Per Kap Bech Jensen og Kai Erik Bredholt fra Landsbylaboratoriet i Idom-Råsted.

Kl. 12.00:

Journalist, redaktør og blogger Signe Wenneberg – om bæredygtighed og livet på landet.
Signe fortæller om sit arbejde med bæredygtighed. Signe er aktuel med bøger om bæredygtighed.
Hendes motto er: Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

Kl. 15.00:

Anders Graae synger landsbysange
Sangskriver og musiker Anders Graae inviterer publikum til selv at opleve østjyske landsbyer fra hans omfattende
tekstunivers. Anders Graae deler ud af et stort repertoire af landsbysange, der er skrevet personligt til flere østjyske
landsbyer gennem projektet Kultur på Hjul.

Kl. 15.30:

Gigantisk gratis kaffe- og kagebord

2. Sportspladsen
Kl. 10.30:

Hoppeborg, halmlegeplads og andre aktiviteter

kl. 11.00:

Det flyvende kuffertcirkus
Underholdning for børn og næsten voksne

Kl. 13.00:

Mek Pek m/Søn og Onkel Tot
Børneshowet ’Åh abe’

kl. 14.30:

Det flyvende kuffertcirkus
Underholdning for børn og næsten voksne

3. Gyllegalleriet
Kl. 12.40:

Koncert med Katrine Stochholm
På den danske eksperimenterende popscene er Katrine især kendt for sine kompromisløse og smukke sange,
som hun leverede til bandet ’Under Byen’, hvor hun var medlem i 9 år. Aktuel med soloalbummet ’Danser til Radio’.

Kl. 13.10:

Kunst og kultur som driver i landdistrikter
v/Tina Louise Sørensen

Kl. 13.45:

Klassisk klaver og violinkoncert medv irsk og engelsk folkemusik
v/Louise Drengsgaard og Jakob Alsgaard Bahr

4. Kirken
Kl. 11.00:

Landsbyen som kreativt værksted
Landsbyens ro og afstand til distraktioner har dannet ramme om projektet FILM MUSIC DIRECTING, der bringer unge
filminstruktører og filmmusikkomponister fra Aarhus Filmværksted og Det Jyske Musikkonservatorium sammen om et
fælles værk. Produktet af samarbejdet er blevet seks små kortfilm optaget i seks forskellige landsbyer i Midtjylland.
Kirkens hvidkalkede vægge og velkendte akustik skaber en flot kulisse om en komprimeret landsbyoplevelse.

Kl. 12.30:

Landsbyernes outdoor-potentiale
Thomas Hviid Madsen sætter fokus på landsbyernes potentiale inden for outdoor-aktiviteter. I dette oplæg deler
han erfaringerne fra projekter og kommer med tips til, hvordan I kommer i gang med at lave aktiviteter i jeres
lokale natur til gavn for borgerne i området.

kl. 14.00:

Høstgudstjeneste

Kl. 14:30:

Debat om Landsbykirkens fremtid
Grundfør Kirke danner rammen om en spændende og vigtig debat om fremtidens landsbykirke. Under spørgsmålet
’Afvikling eller udvikling?’ leverer fem stærke stemmer deres egne bud og inviterer dig til at give dit besyv med.
Debatten ledes af Bent Engelbrecht formand for Hinnerup Menighedsråd.

5. Forsamlingshuset
Kl. 10.30:
(lille sal)

’Forsamlingshuset gentænkt’

Kl. 10.30:
(stor sal)

Paneldebat

Inspiration til, hvordan streaming kan bringe naturvidenskaben ud i landsbyen
v/Landdistrikternes Fællesråd
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