
ÅBEN CAMPUS. 

KULTURDAG på CAMPUS for dig og dem du kender 

VIA CERESBYEN 24 – AARHUS       24. OKTOBER 2018 KL. 14.30-19.00 

 

14.30-15 
Bygn. B, atriet 

Velkommen til ÅBEN CAMPUS.  
Klavermusik i atriet v. Thorbjørn Hornbæk Nielsen
   
 

 

14.30-17 
Bygn. B.3,  
biblioteket  
 

Isbjørn, drage eller sæl?  
Ansigtsmaling i biblioteket. For hele familien ved 
Glimmermarie.  
Tag kæresten og børnene med på campus-
biblioteket. Glimmermarie står klar til at male dyr 
på dig. Vil du være isbjørn, sæl, narhval eller et 
rensdyr? Mallemuk, ravn eller polarræv? 
       

              

15.00-15.45     
Bygn. B, atriet 

 ”Musik og læring i hjernen. Hvad skal der til for 
at blive god til noget?” ved Peter Vuust,   
 
 

Hjerne forsker og musiker Peter 
Vuust inviterer til et oplæg med 
både musikeksempler og små 
øvelser. 
Er du nysgerrig på, hvad der sker i 
hjernen, når vi hører og spiller 
musik? 
Musik er en stor og vigtig del af livet 
for mange af os. Hvad er det 
musikken egentligt giver os, siden 
det er så vigtigt for os. 
 
 

15.30-17.30 
Bygn. B, kantinen 

Brætspil i kantinen.  
Alle tænkelige spil i hyggelige rammer. 
 
       

Studerende i Brætspilsudvalget 
udfordrer til at dyste. 

15.45-17.30      
Bygn. A, hal A3.01 
  

Sport, spil og leg for børnene  
sammen med VIA studerende.   
       

 
16-18 
Bygn. B2, CFU 
 

Fra robotter til Virtual Reality.  
Leg og lær med teknikken. 
       

 
16-16.30 
Bygn. B, atriet 

Vartegn & Isbjørne ved Klaus Rubin,  
Lektor ved VIA, pædagoguddannelsen.            
I Vartegn skabes kæmpe figurer af papmaché. 
Italienske kunstnere, undervisere og studerende 
fra VIA og forskellige grupper af udsatte bruger 
kunsten til at sætte fokus på udsathed. Hør Klaus 
Rubin fortælle levende om Vartegn og dens 
udløber til Grønland: Nannup Nukiga, en 10 meter 
høj isbjørn.       
 

 

16-16.30 
Start v. hovedindgang, 
skranke 
 

Rundvisning på campus. ½ times guidet tur. 
 

VIA studerende tager dig med på en 
campus-tur 
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16.30-17 
Bygn. B, atriet                                                                                                                                                           

Fællessang med Dragen ved Birgit Nielsen alias 
”Dragen” og pianist Thorbjørn Hornbæk Nielsen. 
 
Tag konen, manden, kæresten, vennerne, børnene, 
kollegerne og dem du møder, under armen og kom 
i godt humør og få rørt både krop og stemme, når 
vi inviterer til fællessang for alle aldre!  
 

  
16.30-17.30      
Bygn. B.5.08/09      
 

”Imod alle odds - fra rockerpræsident til  
akademiker”  
ved Martin Christian Celosse-Andersen. 
 
Han har set sin stedfar begå selvmord med et 
jagtgevær og sin mor blive voldtaget. Han har et 
utal af domme bag sig, men er efter 12 år i 
rockermiljøet kommet om på den anden side. Hør 
den tidligere rockerpræsidents historie om, hvad 
der bragte ham ind i kernen af miljøet og siden 
førte til 19 år i psykiatrien med diagnosen 
paranoid skizofreni - herunder hans bud på, 
hvordan man kan gøre en forskel for udsatte børn 
og unge.  
       

 

17-17.30 
Start v. hovedindgang, 
skranke 
 

Rundvisning på Campus. ½ times guidet tur 
  

VIA studerende tager dig med på en 
campus-tur 

17.30-18 
Bygn. B, atriet 

Jagten på det grå guld.     
Danseforestilling ved DON GNU.   
 
Det er en fornøjelse at vi igen i år på Campus 
Aarhus C kan præsentere en danseforestilling 
med DON GNU.  
Jagten på det grå guld er en fysisk og musikalsk 
forestilling der tager liv-greb med alderdommen 
og den byrde den tilskrives. Et humoristisk og 
kærligt blik på det forfald alderen tilskriver os, 
samtidig med et åbenbarende blik på den visdom 
der ofte ligger skjult og hengemt. En 
generationskløfts-forestilling med vilde og 
akrobatiske spring i tid og rum, samt et forsøg på 
at bygge bro over denne dybe kløft, som vores 
samfund har gravet.  

 
 
Rejsen mod kernen og den skjulte 
fortælling i det levede liv. 

 

18-18.30 
Start v. hovedindgang, 
skranke 

Rundvisning på Campus. ½ times guidet tur 
      
 

VIA studerende tager dig med på en 
campus-tur 

19-21 
Bygn.B2, CFU 
 

BID workshop. 
Hvad kan og vil vi med hinanden i lokalområdet? 
Idéen er sammen med omverdenen og lokal-
området at have fokus på samskabelse.  
 

”BID - Business Improvement 
Districts”  
VIAs kulturbærende institutioner.”  

 

       
       
Kantine:     I løbet af dagen er der mulighed for at købe kaffe, te og 3 stykker kage til 10 kr. 

    Om aftenen byder kantinen på en lækker varm ret til god pris: 34 kr. og der kan købes drikkevarer. 
 
 
Gratis adgang 
Forbehold for ændringer i programmet 


