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Mode
 Aarhus Walks on Water
40 professionelle modeller går catwalk på vandet, når det
spektakulære modeshow Aarhus Walks on Water indtager Aarhus
havnebassin den 16. september.
En flydende catwalk, digital scenografi og wearable tech. Det er
opskriften, når 40 modeller fra Uniqe Models Aarhus går på vandet
den 16. september ved DOKK1 og kræser for både glamour girls og
gadget guys.
Som en del af showet præsenteres for første gang i Danmark 10
couture 3D printede kjoler, designet af Ben Eine, en af verdens
førende graffitti-kunstnere. Digital scenografi forvandler byens havn
med lys, musik og film, mens mode og ny teknologi går på vandet.
Før og efter modeshowet kan man shoppe på et udsøgt Box Marked
på havneområdet.
Modeshowet Aarhus Walks On Water viser resultaterne af et
samarbejde mellem otte internationale unge designere og regionale
modevirksomheder. Aarhus Walks on Water præsenteres af Aarhus
Universitet, VIA University College, Headstart Fashion, this.Festival
ved Filmby Aarhus/Interactive.Denmark, Modeclix og Shaun
Borstrock fra Hertfordshire University. Projektet er støttet af Region
Midtjylland og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.
Fødevarer


Fish-á-Deli Circus

Tag et omrejsende cirkus fra starten af 1900-tallet med
cirkusdirektør, stærk mand og skægget dame. Tilsæt musik, ti retter
med alt godt fra havet, som veltilberedt fjæsing, tang, brisling (”den
nordiske ansjos”) og fjordkrabber – garneret med god, gammeldags
gøgl. Det er menuen i Fish-á-deli Circus, der skal give danskerne lyst
til at spise andre typer fisk, end vi plejer. Cirkusteltet slår teltpælene
op i Aarhus, Grenå og Ebeltoft og lokker med skæve toner og lækker
smag, kreeret af den pris-nominerede mad entreprenør, Jakob
Vinkler. I Danmark bliver under halvdelen – kun 45 % - af de fisk,
der fanges, spist af mennesker. Til sammenligning er dette tal på
Island 85%. På trods af vores store kystareal er vi meget
konservative i vores fiskevalg og sætter kun tænderne i få arter som
torsk, laks og rødspætter.
Eventen er præsenteret af SMAG, Region Midtjylland, Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017 og FLAG Djursland. Fish-á-deli Circus
er en del af Europæisk Gastronomiregion 2017.
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The Catastrophic Meal

Hvilke fødevarer kan vi spise, hvis Jorden bliver oversvømmet af
smeltevand eller udtørret af temperaturstigninger? Og hvad lever vi
af, når vi får lært at passe på klimaet og verden, kan vi så høste
rigelige mængder af mad til alle?
Det er emnet for projektet The Catastrophic Meal, som først
inviterede eksperter som videnskabsfolk, biologer, landmænd,
fremtidsforskere og kokke til tænketank og derefter samlede 13
stjernekokke, som gav deres bud på fremtidens mad i en nøje
komponeret fremtidsmenu. Danskerne har siden kunnet smage disse
retter på fødevarefestivaler i Region Midtjylland hen over sommeren,
i blandt andet Struer, Fjand, Skive og Lemvig. Næste stop er Food
Festival i Aarhus 1.-3. september.
The Catastrophic Meal er et samarbejde mellem Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017, Food Organisation of Denmark,
Vestjyllands Højskole og Jakob Vinkler, som for projektet blev
nomineret til Artbeat Prisen 2017
Arkitektur


RISING Architecture Week

Vil der være brug for skoler i fremtiden? Hvordan kan udviklingen på
landet nyde godt af urbanisering? Hvordan skaber vi rammerne for et
liv i en verden i konstant forandring? Dette er blot nogle af de
udfordringer, vi vil debattere som del af en uge med arkitektur, hvor
workshops, installationer, foredrag, arrangementer i byen vil være
vores fælles platform.
Arkitektur spiller en væsentlig rolle i forhold til at bidrage med de
bedste innovative løsninger på fremtidens samfundsudfordringer. For
at være i stand til at håndtere disse udfordringer mest effektivt skal
vi arbejde strategisk og sikre, at de rette forhold og rammer er til
stede. Det er præcis det, RISING Architecture Week ønsker at
bidrage til.
Daan Roosegarde, (NL), Jan Gehl (DK), Rob Adams (AUS), John
Thackra (UK) og arkitektkollektivet Raumlabor (DE) er blandt de
deltagere, som vil dele deres synspunkter om fremtidens udfordringer
og muligheder samt deres erfaringer med det moderne samfund. Alle
med interesse i arkitektur og byudvikling inviteres til at deltage i og
bidrage aktivt til RISING 2017 – et udfordringsbaseret arrangement
for deltagere fra forskellige brancher og med forskellig kunnen og
nationalitet, som er interesserede i at udforske fremtidens
udfordringer.
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Konferencen er præsenteret af The Architecture Project, Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Region Midtjylland


New Danish Modern

Oplev en unik rejse i dansk design med udstillingen New Danish
Modern i Aarhus fra 12.- 21. oktober 2017. Udstillingen fortæller om
dansk design fra 50´ernes møbel- og lampeklassikere til designs af
unge, aktuelle designtalenter, og sætter samtidig fokus på design
som en integreret del af dansk identitet.
Udover en udstilling af blandt andet dansk møbel- og produktdesign
bydes på gratis foredrag i efterårsferien om design, kreative
processer, designtænkning i industrien samt workshops i
designteknikker. Gæsterne kan blandt andet bygge deres egen
Verner Panton-globe, ligesom de får mulighed for at arbejde sammen
med designere, når deres værksteder trækkes ind i galleriet 'O Space'
på Aarhus Havn. New Danish Modern er delt op i tre hovedspor: Past,
Present og Future. Inden for klassisk design bydes på design af
verdenskendte danskere som Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Finn
Juhl og Hans J. Wegner og arvtagere som Kasper Salto, Nikolaj
Steenfatt og Øivind Slaatto. New Danish Modern er kurateret af
Design denmark, Business by Design, Europæisk Kulturhovedstad
Aarhus 2017 og Region Midtjylland.
Film


Super8000

23.-29. oktober 2017 sætter Super8000 Filmfestival fokus på
talentfilm og undersøger hvordan talenter kan gentænke
historiefortællingen inden for kortfilmsformatet.
Der vil blive vist kortfilm af talentfulde unge filmskabere fra hele
Europa. Første del af festivalen udgøres af et værksted for
europæiske filmtalenter. Formålet med værkstedet er at
eksperimentere med nye måder hvorpå man kan udvikle og tænke
historier til film. Anden del af festivalen består af en udstilling af
talentfilmene, samt keynotes fra inspirerende professionelle
filmskabere, udvalgte europæiske filmtalenter og oplæg, der sætter
spot på gentænkningsprocessen inden for historiefortælling over en
bredere skala.
Super8000 ønsker at skabe en base og et mødepunkt for
filmtalenterne hvor elementer som tillid, læring og kreativ sparring vil
skinne igennem. Ved at samle europæiske filmtalenter i en uge
omkring en kollektiv overvejelse om den filmiske historiefortælling,
ønsker Super8000 at dyrke udviklingen og samskabelsen mellem
landene, og samtidig skabe nye perspektiver for en fælles fremtid
inden for den europæiske filmverden. Festivalen er et samarbejde
mellem Super8, Aarhus Film Workshop, Filmtalent Danmark, Øst for
Paradis, Region Midtjylland og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017.
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Kreativitet


Creativity World Forum

Det årligt tilbagevendende Creativity World Forum (CWF) samler
kreative hoveder, fantastiske idéer og geniale teknologier for at sætte
gang i en bedre fremtid. I november 2017 holdes CWF for første gang
i Danmark. Konferencen, der er det globale netværk Districts of
Creativitys årlige topmøde, slår dørene op for nogle af verdens mest
inspirerende, kreative og opfindsomme mennesker.
I 2017 er temaet ’Creative Resilience – How to Use Creativity to
Develop Cities on the Rise’. Vi går i dybden med byen, dens
virksomheder og mennesker og fokuserer på, hvordan man kan
integrere kreative greb, når man udvikler steder, hvor folk skal bo,
arbejde og leve. CWF bliver et to dage langt overflødighedshorn af
spændende foredrag, masterclasses, samskabende aktiviteter og
events rundt i hele byen. Som kulturhovedstad er Aarhus og Region
Midtjylland fast besluttet på at benytte kreativitet til at fremme
bæredygtighed for mennesker og steder. Konferencen er præsenteret
af Culture Works, House of Holmberg og Martin Thim i samarbejde
med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Region Midtjylland og
Districts of Creativity.
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