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Operationen lykkedes
og patienten overlevede
I

Kulturspor

2001 blev der afholdt et Kulturseminar på Svanekegården. Born-

Undervejs har Bornholms Kulturuge navigeret i til tider oprørte vande – ikke

holms Amtsråd, som det hed dengang, havde inviteret en række

mindst i forhold til finansieringen. Men der har altid været fokus på at udvikle

kulturpersonligheder med tilknytning til Bornholm. Formålet med

både rammerne for arrangører og tilbuddene til publikum. For vi kunne jo se,

Rytmisk musik har koncertrækken Udenfor Sæsonen som en

seminaret var at få inspiration til, hvordan det bornholmske kulturliv kunne

at vi var på rette kurs – og vi kan nu tydeligt konstatere, at operationen er lyk-

vigtig begivenhed. I samme kulturspor præsenteres også ar-

udvikle sig, og der blev formuleret mange spændende ideer. Én af aktivite-

kedes og patienten ikke bare overlevede, men faktisk lever i bedste velgående.

rangementer med lokale bands og musikere

terne i 2001 blev ”BornholmerFestugen”, som året efter blev til Bornholms
Kulturuge, efter en stiftende generalforsamling for Foreningen Bornholms
Kulturuge.
Ved generalforsamlingen blev foreningens vedtægter præsenteret og godkendt, og allerede dengang satte gode kræfter en visionær ambition; en kultursprudlende uge 38 skulle være medvirkende til, at Bornholms turismesæson
– eller skuldersæson - blev forlænget.
Sæsonforlængelse har været et aktuelt emne nærmest lige siden Bornholms
turisme så småt udviklede sig i starten af 1800-tallet. Og den åbenlyse kobling
mellem oplevelser, kultur og turisme har en lige så lang historie. Med Bornholms Kulturuge blev der for alvor investeret offentlige kroner i udviklingen af
både kultur og turisme i skuldersæsonen. For potentialet er lige så indlysende,
som det er udfordrende. Der skal være noget at rejse efter – det er trods alt de

At Bornholms Kulturuge nu er en af øens største events - kun overgået af Folkemødet og Etape Bornholm - er naturligvis ekstra tilfredsstillende.
Tak til alle arrangører og tak til alle sponsorer. I år er Bornholms Regionskom-

Kunsthåndværk har i mange år været et felt, hvor øen har
en fornem førerposition, og vi er stolte af, at Bornholm nu er
udnævnt som World Craft Region

mune igen blandt bidragyderne til økonomien bag Kulturugen, og det er vi
meget glade for. Et stærkt kulturliv og en stærk turisme skal understøttes af en

Teater/scenekunst spænder vidt og bredt – fra musikalsk

bred opbakning, og det er igen tilfældet med årets Kulturuge.

performance over artist talk, til danseevent med undervisning

Men tag ud og oplev alle de spændende ting der foregår og se ved selvsyn, at
der er noget om snakken, når vi i visionen for Bornholms Kulturuge deklarerer
at: "Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format."
I finder med garanti en oplevelse eller et kulturspor, som sætter tanker i gang
og beriger jer. Så kig i avisen her - hele programmet kan ses i kalenderen på
midtersiderne, samt på hjemmesiden.

og det populære Cirkus i Soldalen
Natur er Bornholms største trækplaster. Følg Natursporet og
oplev den storslåede natur under kompetent og medrivende
vejledning, og hør om bl.a. om medicin- og madplanter
Madkultur er et område, hvor Bornholm for alvor er kommet

allerfærreste turister, som udelukkende kommet til Bornholm for at sove i en

Og find så et kulturugebadge, som jo giver adgang til det hele. Det koster en

på verdenskortet, og ud over gaardens Madkulturfest, åbner

seng eller rejse med en færge.

50’er og I er endda så også med til at sikre, at patienten lever mange år endnu.

flere lokale producenter deres døre i år

Da Bornholms Kulturuge de første år præsenterede programmet for uge 38
var deltagerantallet da heller ikke overvældende. Og når vi dengang målte på
sæsonudvidelsen, var det svært at konstatere, at Kulturugen havde en positiv
effekt. Men stille og roligt rullede snebolden sig større. Der kom flere arrangører og aktiviteterne blev mere og mere mangfoldige. Publikum begyndte at

Med venlig hilsen

faste punkter:

inspirere af naturen og det særlige lys
Klassisk musik sporet går en helt ny vej i år, bl.a. med en opsætning af Carmen under ledelse af mezzosopranen Andrea
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Kl. 16.00-17.30

Åbningstale og underholdning på Fælleden

Pause

Pause med plads til spisning
Byens spisesteder har Kulturugetilbud

Kl. 19.00-20.00

Fest og farver på Hasle Fælled

Kl. 20.00-22.00 Musik og dans på Hasle Fælled
Festfyrværkeri på Kanaløen

Lørdag den 14. september kl. 13.30-22.00+
Hele Åbningsarrangementet er gratis og bliver offentliggjort
på www.bornholmskulturuge.dk samt på vores
Facebookside: www.facebook.com/BornholmsKulturuge

Et arrangement i Bornholms Kulturuge kan godt have flere
genrer / spor. Det ses under det enkelte arrangement på den
farvekode, som fødderne har.

Med næsen i det grønne – Natur�������������������������������������������������������������������������������������� 15
Mad og historier på en ny måde – Madkultur��������������������������������������������������������������16-17

Arrangementer rundt om i Hasle for alle aldre

Litteratur er et spor, der kan følges hele ugen. I år med en

Foreningen Bornholms Kulturuge

Schjødts (næstformand), Hanne Strøby (kasserer),

Kl. 13.30-15.45

Kl. 22.00

Forsidebillede: Lene Lorentzen, Den Hvide Påfugl

Bestyrelse: Mikkel Jensen (formand), Martin

Kaos og croquis – Kunst������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7

Pellegrini, samt mini-koncerter i det fri

Bornholms Kulturuge arrangeres af

Vi er del af en lille mafiaklub ����������������������������������������������������������������������������������������������5

For det er jo svært at være sur i Hasle…

ger en særstilling i Danmark, og ved at følge dette spor bliver

og nu har mange kunstnere bosat sig på øen,hvor de lader sig

Indhold

ende for at gøre det så festligt og fornøjeligt som overhovedet muligt.

allerede nu præsentere en foreløbig tidsplan for dagen, med enkelte

Kunst er et helt selvfølgeligt kulturspor på Bornholm. Både før

turister imellem.

I år lægger Hasle ramme om åbningen, og byen vil stå på den anden

Historie/kulturhistorie er et af de spor, hvor Bornholm indta-

Formand for Bornholms Kulturuge

komme i større antal og vi kunne efterhånden se, at der faktisk var en hel del

Kom og vær med til den store Åbningsfest lørdag den 14. september.

Dagens program er i skrivende stund ikke helt på plads, men vi kan

du klogere på øens egenart

Mikkel Bach-Jensen

Invitation til
Åbningsarrangement

Redaktionen er afsluttet 18. juni. Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl

Velkommen til Hasle

Sammensæt dit eget program

Hasle er en uspoleret, hyggelig lille by midt på den bornholmske vest-

På www.bornholmskulturuge.dk kan du sammensætte dit

kyst med ca. 1.597 indbyggere (2019). Hasle ligger op ad skrænterne

eget Kulturuge-program. Se vejledningen under punktet

ovenfor havnen og har sin helt egen charme. Og så er byen også kendt

Program 2019

for at have været centrum for oprøret mod den sidste svenske kommandant på øen i 1658.

Kunsthåndværk

Fredag den 13. og Fuldmånearrangement
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Fredag den 13. og
Fuldmånearrangement
Vi er del af
en lille mafiaklub
Merryland Festival
– kunst, musik & foodie
Kun for gæster med Kulturugebadge

Oplev en hyggelig dag og aften i Merry-

The Moon Herself – ord, musik og stilhed

lands hyggelige rammer, med flere aspekter af den bornholmske kultur, nemlig

Kun for gæster med Kulturugebadge

billedkunst, musik og mad/drikke.
Kl. 14.00 inviterer Merryland til fernisering
i Det Gamle Missionshus i gården ved
Gaias Atelier, med kunstnere som har fulgt
Gaias forskellige tegnekurser.
Kl. 19.30 er der dobbelt intim-koncert med
den lokale singer-songwriter June Beltoft,
som til lejligheden inviterer sin kollega
Tim Beam fra Freiburg i Sydtyskland til
at gæsteoptræde. Som backing for de to
singer-songwritere spiller de lokale musikere Morten Palsby (trommer) og Christian
Hansen (bas).
I gården finder man lidt til ganen hos
lokale fødevare-iværksættere, der stiller op med deres skønne bornholmske
produkter. Før og efter koncerten sørger
DJ duoen Browbots for en cool loungestemning og senere lægges op til dans og
fest.

Island Connect kunstnere
laver work-in-progress
visninger
Kun for gæster med Kulturugebadge

en udvidet scene under stjernerne og den

Det fejrer vi med musik, sange - ord og

tiltagende måne. Selv i tilfælde af uvejr, vil

bevægelse. Vi hilser på månen, solen og

enkelte indslag finde sted udendørs.

stjernerne. Lige nu og her. Og med en

Publikum kan dog følge med fra en lun

hverdag på Bornholm.

spisestue. Ved godt vejr kan vi måne-

Som afslutning på 4 ugers residency på

En lille gruppe kunstnere og musikere,

hhv. Silba i Kroatien og BIRCA på Born-

der spiller og synger for Månen. Og med

holm, viser de to deltagende kunstner-

månen. Egne sange, et nærvær af stem-

grupper deres work-in-progress frem. Det

mer. Hjemme-café med performance og

er en mulighed for at komme helt ind i

Wuji Gong (meditativ bevægelsesform),

maskinrummet hos kunstnerne. Arrange-

Jordcirklen og Himmelcirklen til et origi-

mentet er gratis, Kulturugebadge obliga-

nalt musikalsk værk. Med premiere her til

torisk.

Bornholms Kulturuge. Arrangementet er

Den dansk/svenske koreograf My Grön-

gratis, Kulturugebadge obligatorisk.

holdt og hendes dansere har arbejdet på

Der vil blive serveret kaffe, te, saft, kage,

projektet OCEAN (bye bye plastic), som

frugt og lign. (Ingen rygning indendørs).

også er støttet af Statens Kunstfond. Pro-

Publikum kan deltage kreativt i nogle

jektet er en interaktiv forestilling og instal-

indslag, men arrangementet kan sagtens

lation for familier, med fokus på Klimafor-

opleves mere traditionelt som cafégæst.

andringer og bæredygtighed. Projektets

Kunstferniseringen og andet før kl. 19.30

tematik er plastik i havet, med håbet for et

er gratis, dog er badge obligatorisk under

sundt hav, til de kommende generationer

hele arrangementet, og kan købes på ste-

af liv. Silvija Dogan og Maja Rivić fra Kroa-

det hvis man ikke har et i forvejen. Entré

tien har arbejdet med stemmen i relation

til koncerten: 50 kr. (plus badge, hvis man

til kroppen og den omgivende natur, og

ikke har et i forvejen).

hvordan den forandrer sig i tid og sted.

Fredag, 13. september kl. 14.00 - 00.00
Godthåbsvej 29a
3751 Østermarie
Entré 50 kr. fra kl. 19.30

I år begynder Kulturugen ved fuldmåne.

Fredag, 13. september kl. 19.00 - 20.30
Birca, Bolbyvej 7
3782 Klemensker
Gratis

vandre i haven (på den gamle højslette).
Månen vil være fuld den kommende morgen kl. 6:35:23. Og hvem ved, måske oplever vi også dét mens solen står op (dog
sandsynligvis hver for sig i egne hjem).
Fredag, 13. september kl. 19.00 - 22.00
Løkkegård · Slettevej 1
Rø · 3760 Gudhjem
Gratis

The Moon Herself
– Afslutningskoncert (del 2)
Kun for gæster med Kulturugebadge

P

å en gård lidt uden for Rønne

England og siden rundt i verden, har været en helt

I 2017 opnåede Bornholm den ære, at blive ud-

finder man Ann-Charlotte Ohlsson

speciel ovn, som både hun og makkeren i Cassius

nævnt som World Craft Region som det første sted

og Anne Mette Hjortshøjs værk-

Clay, Ann-Charlotte, til daglig bruger. - Jeg har rejst

i Europa. Bag titlen står World Craft Council (WCC),

sted. Til sammen kendt som

en del rundt i verden, fordi jeg fra start af har arbej-

som er den største internationale organisation for

Cassius Clay.

det med en særlig træfyret to-kammerovn og har

promovering af kunsthåndværk. WCC arbejder non

skullet oplæres i de kompetencer, der skal til for at

profitable, non govermental og er anekendt af UNE-

kunne bruge sådan en. Der er kun én anden i Nordjyl-

SCO. I begrundelsen for at udnævne Bornholm lyder

land, der arbejder med den type ovn her hjemme og

det: "Juryen, der vurderede den bornholmske ansøg-

meget få på verdensplan – så faktisk er jeg og Ann-

ning om at blive WCC kunsthåndværker region, var

Charlotte del af en lille mafiaklub, siger Anne Mette

meget imponeret over kvaliteten, autenciteten og

og bryder ud i et grin.

den høje standard af bornholmsk kunsthåndværk.

Til trods for at de to keramikere arbejder med hver
deres udtryksform, Ann-Charlotte med det skulpturelle og Anne Mette med brugskunst, så har deres
værker alligevel en ensartethed over sig, da de
begge holder sig til nogle enkle glasurer, fortæller
Anne Mette som denne dag er alene på værkstedet.
- Det er meget traditionelle glasurer, vi bruger – som

Anne Mette og Ann-Charlotte har holdt fast i deres

egentlig hører til i 50’erne, hvor keramik sidst var

mafiaklub og deres naturlige jordfarver hele vejen

populært, griner Anne Mette.

igennem. Og det er de i disse år ekstra glade for.

Kigger man rundt i det store værksted ser man
skulpturer og brugskunst med rolige jordfarver som
hvid, grå og brun. Sidstnævnte farve har især været
svær at sælge i Danmark de sidste mange år, og
blandt andet derfor er Anne Mette glad for, at hun
efter endt uddannelse på Glas og Keramikskolen
Bornholms første årgang i 2001 søgte og fik job hos

- Keramik er blevet trendy igen - også de naturlige
farver som brun. Tænk, at man er blevet så gammel,
man er blevet retro! griner Anne Mette. Den nye
trendy “retro-keramikbølge”, som Anne Mette kalder

derholde fortrinsvis med musik og sange,

brugskunst. Og det er også gennem denne kontakt,

Blandt caféens gæste-stjerner, vil vi op-

nogle af dem produceret i løbet af ugen.

hun fik sit gennembrud som “verdensberømt kera-

Begge keramikere er med i ACAB’s, Arts & Crafts

leve personligheder som H.C. Andersen,

Historiefortælling og lyrik vil også indgå

miker”, da galleriet i 2012 lavede en dokumentar om

Association Bornholm, og vil være at finde som

Skriget, Bill The Cigar, Månehjerte og Mr.

som element. Vores optræden falder i to

hende, som i dag er blevet set over 150.000 gange

Cassius Clay på ACAB’s udstilling Kunsthåndværk

Shark n’ Flower (træfigurer, hvoraf et par

dele med et kvarters pause midtvejs, i alt

på youtube af folk fra hele verden, og som også

på Væggen på Gudhjem Mølle under Bornholms

var udstillet ved Svanekegaardens censu-

ca. to timer. Træfigurer (væsner/beings)

gjorde at Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Kulturuge, hvor medlemmer vil pryde væggene med

rerede udstilling sidste år). Disse vil indgå

vil stå udstillet blandt publikum.

måtte besøge den oprindeligt århusianske kerami-

traditionelt og utraditionelt kunsthåndværk. Der-

kers værksted. - Det er helt vildt, hvad den film har

udover kan man høre meget mere om Anne Mettes

gjort. Det er lidt grænseoverskridende, hvor meget

mange rejser og oplevelser med keramik, hvis man

man egentlig kan eksponeres på de sociale medier

besøger udstillingen søndag 15. september kl. 13.00,

i dag…

hvor især Japan er på programmet. Ved dette arran-

Det, der dog i første omgang bragte Anne Mette til

det høje bornholmske niveau inden for alle typer af
kunsthåndværk er fuldt på højde med det internationalt bedste”.

første 10 år, vi havde virksomhed. Men stentøjet er

gelsk galleri, som hun siden har brugt til at sælge sin

indendørs, men med adgang til terrassen,

uddannelsesfaciliteter på øen. Juryen oplevede, at

keramik hos os i dag. Det var det absolut ikke de

koncert på Dideriks Veranda. Her vil vi un-

En stor del af begivenheden, vil foregå

solid symbiose af værksteder, museer, biennaler og

sig. - Det er unge mennesker, som kommer og køber

en pottemager i Wales. Her fik hun kontakt til et en-

Søndag · 22. september kl. 15.00 - 17.00
Dideriks Veranda · Strandpromenaden 5
Sandvig · 3770 Allinge
Gratis

tion af glas og keramik, har ført til en bred, rig og

den, har også bragt nogle nye trendy kunder med

Vi samler ugens tråde ved en afslutnings-

i fortællingen om månen.

Den rige tradition, oprindelig baseret på produk-

virkelig kommet op igen. Det er skønt, smiler Anne
Mette.

gement er Kulturugebadge obligatorisk.

Kunsthåndværk på væggen
Kun for gæster med Kulturugebadge

Anne Mette Hjortshøj fortæller søndag om sine
oplevelser med keramik i Japan. To gæster fra Japan
vil være tilstede. Møllen er åben søndag 15. - tirsdag
17. september kl. 12.00-17.00.
Søndag 15. september kl. 13.00-14.00
Gudhjem Mølle · Møllebakken 4C
3760 Gudhjem
Gratis
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Kunsthåndværk og Kunst

BSG Freestyle
Kun for gæster med Kulturugebadge

Glaspusterne Sander Boejink og Torbias
Sode, vil Freestyle og skabe unika glaskunst.
Søndag 15. september 10.30 - 13.30
Baltic Sea Glass · Melstedvej 47
3760 Gudhjem
Gratis

7

Grønbechs Gård efterårsudstilling

Kaos og croquis

Dukker af blomster, skrot og
andre ting
Kun for gæster med Kulturugebadge

Syv individuelle udstillinger af dansk
kunsthåndværk.
Søndag 15. - lørdag 21. september
10.00 - 17.00
Grønbechs Gård 4 · 3790 Hasle
Entré 65 kr.

I årets Kulturuge, som en del af Østermarie dag, åbner jeg mit værksted til en
workshop, hvor folk kan fremstille dukker,
som dem i min dukkefilm "Den fantastiske
Blomsterbutik".
Mandag 16. september
10.00 - 12.00 og 14.00 - 16.00
Frances Østerfelt · Godthåbsvej 36
3751 Østermarie
Entré 50 kr.

N

år man træder ind i Gaia Armyrantis Trampedachs

været fascineret af nøgenhed og menneskekroppen: hvordan vi sidder

værksted i Østermarie, er førstehåndsindtrykket: Kaos.

sammen, og hvordan vi virker. Og så elsker jeg de mange forskellige

Ned fra loftet hænger to kroppe i gips, som på underfundig vis er smeltet sammen, og på væggene er der
spækket med malerier og tegninger – mange af dem

både groteske og ubehagelige, men alligevel smukke og interessante for

Kun for gæster med Kulturugebadge

Guidet rundvisning på Hjorths Fabrik.
Her vil du høre om Hjorths Fabrik, se det
historiske fabriksanlæg, som går tilbage til
1862, og opleve keramikkens tilblivelse.
Mandag 16. - fredag 20. september
13.30 - 14.30
Hjorth's Fabrik · Krystalgade 5
3700 Rønne
Gratis entre på Rønnedagen 17 september · Øvrige dage 70 kr.

Tour De Værksted

Et liv med keramik i Fulby

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

3 værksteder i Rønne, Mie Mølgaard
Ceramics, Mia Lerssi / Oe. Studio Shop og
Rikke Wulff / hejdesign slår dørene op og
tilbyder en samlet guidet Tour de værksted. Se og hør om 3 forskellige tilgange
til kunsthåndværket.

Hans og Birgitte Børjeson fortæller om 55
år med keramik, deres arbejde med brugsting, udsmykning og unika. De vil fortælle
om råvarer, formgivning og saltbrændinger, inspiration fra rejser, diskussion med
kolleger, samarbejde med arkitekter.

Tirsdag 17. september 11.00 - 13.15
Start: Mie Mølgaard Ceramics
Raadhusstræde 1a · 3700 Rønne
Gratis

Tirsdag 17. september 15.00 - 16.00
Hjorth's Fabrik · Krystalgade 5
3700 Rønne
Gratis

og bænke der er stillet op omkring podiet til de mange kursister, som i

en trist depression eller lignende, fortæller Gaia med et grin. - Tværtimod

årets løb er kommet for at få croquis-undervisning hos den kun 24-årige

er jeg meget åben og glad. Men jeg er også et meget nysgerrigt men-

bornholmske kunstner. - Jeg holdt faktisk mit første croquis-kursus i

neske, og er der noget, jeg ikke forstår, eller som jeg bliver draget af, så

Kulturugen sidste år. Der var rigtig mange med, jeg tror vi var 45, og

undersøger jeg det ofte gennem maleriet eller i mine tegninger.

vi havde det bare så sjovt, så det er jeg fortsat med. Idéen er, at vi ikke

noget imod, så længe der er en balance i udtrykket. - Man har jo altid

Vi samles i det gamle rådhus i Hasle og
ved dette arrangement kan man inspirere
hinanden samt strikke sammen i et hyggeligt fællesskab. Hver deltager medbringer
sit eget håndarbejde.
Onsdag 18. september 10.00 - 14.00
Storegade 64 · 3790 Hasle
Gratis

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kom og giv den gas i Containerjuvelens
muntre køkken, og vær med til at forme
dette års kulturuge kunstværk sammen
med kunstneren Gitte Helle.
Lørdag 21. september 12.00 - 14.00
Nansensgade 4 · 3740 Svaneke
Gratis

alle skal lave mesterværker. Vi skal prøve os frem, have det sjovt og ikke
mindst hygge i pausen.

valget mellem at lave et pænt sofastykke, eller noget der kribler indeni

Gaia er blevet så glad for at undervise i croquis, at man endnu en gang

én, og der har jeg valgt, at gå efter det der kribler! Men det er vigtigt for

kan få lov til at prøve kræfter med nøgenhed og menneskekroppen i

mig, at det også skal være både spændende og æstetisk af kigge på.

hendes værksted i Østermarie i Kulturugen. Vil man dog hellere nøjes

Når det overvældende førstehåndsindtryk af værkstedet har lagt sig,
ser man, at der er mere ro i den anden halvdel af rummet, hvor der
blandt andet er stillet et podie op til croquis-modeller. For da Gaia i 2013
flyttede fra Bornholm til Viborg for at uddanne sig på en særlig visuel
tre-årig HF uddannelse, var det lige præcis tegning og ”croquis” (som
stammer fra det franske sprog og ganske enkelt betyder skitse) der var i
fokus. Derfor har Gaia om nogen lært at mestre den specielle tegnestil,

af teknikker, men især croquis lærte jeg rigtig meget af. Jeg har altid

Det muntre køkken i
Containerjuvelen

er i tvivl om hendes passion.

ge dystre emner, der dukker op hos mig. Ikke at jeg har et ondt sind eller

- Vi tegnede meget klassisk tegning på studiet. Vi lærte en bred palette

Drop-in strik

være her på papiret, fortæller Gaia i et begejstret tonefald, så man ikke

En passion hun nu er begyndt at dele ud af, kan man se på de sofaer

som hun endte med at falde pladask for.

Kun for gæster med Kulturugebadge

tid, så man hurtigt skal danne sig et overblik over, hvordan modellen kan

øjet at undersøge. - Jeg spekulerer meget over morbide ting. Der er man-

At billederne så til tider udvikler sig til den dystre side, har Gaia ikke

Rundvisning på Hjorths
Fabrik

modeller, man kan tegne. Tykke og tynde, høje og lave. Og at tegne på

med at kigge på andres forsøg på at indfange og forme menneskekroppen, kan man besøge den nye festival “Merryland", som har til huse i et
gammelt missionshus på Gaias grund, hvor hun udstiller flere af sine kursisters værker, og hvor der også vil blive spillet musik af lokale kunstnere
som June Beltoft (se side 4).

Croquis tegning i Gaias Atelier
Kun for gæster med Kulturugebadge
Mandag 16., tirsdag 17. og onsdag 18. september
kl. 14.00-16.00
Godthåbsvej 29a
3751 Østermarie
Entré 50 kr.

Keramik Workshop
Kun for gæster med Kulturugebadge

Her kan du selv få fingrene i leret og
modellere din egen vase. Workshoppen
foregår i Maja Frendrups værksted. Prisen
inkluderer materialer og efterfølgende
glasering og brænding af dit værk. Forsendelse kan aftales.
Søndag 22. september 15.00 - 17.00
Maja Frendrup Keramik · Strandgade 2
Sandvig · 3770 Allinge
Entré 300 kr.

Monochrome tolkninger
af landskaber

Maria Rubinkes
magiske univers

Fingø-workshop – lav din
egen planteskulptur

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Billedkunstner og fotograf Claus Sonne
vil være til stede på museet og svare på
spørgsmål og er åben for en uformel snak
omkring fotografi som udtryksform.

Rundvisning i udstillingen Legacy på
Bornholms Kunstmuseum. Mød Maria Rubinkes magiske og skræmmende univers
om den verden, vi overlader til vores efterkommere.

Søndag 15., onsdag 18. og
lørdag 21. september 14.00 - 16.00
Gudhjem Museum
Stationsvej 1 · 3760 Gudhjem
Gratis søndag 15. september
Øvrige dage entré 50 kr.
Medlemmer gratis

Søndag 15. september 15.00 - 17.00
Bornholms Kunstmuseum · Otto Bruuns
Plads 1 · 3760 Gudhjem
Gratis

Fingø er navnet på kunstner og biolog
Armin Mangolds planteskulpturer, der
også beskrives som bonsai øer, collager
af standgods, skrald & naturfund eller
hipster plant pets. Ved workshoppen
guider Armin Mangold dig i at bygge din
personlige Fingø.
Mandag 16. september 16.00 - 18.00
Beast · Godthåbsvej 23 · 3751 Østermarie
Gratis

Konkret Kunst
Kun for gæster med Kulturugebadge

GALLERI KLEJN viser billeder af Richard
Mortensen og andre konkrete kunstnere.
Søndag den 22. september vil vi lave 2
arrangementer henholdsvis kl. 14.00 og
16.00 med en kort indføring i begrebet
KONKRET KUNST.
Søndag 22. september
14.00 - 14.30 og 16.00 - 16.30
Galleri Klejn · Storegade 1 · 3770 Allinge
Entré 20 kr.
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Historie / kulturhistorie

Sensommer potpourri
Kun for gæster med Kulturugebadge

Et sensommer potpourri med musik,
fortælling og have hygge.
Tirsdag 17. september 18.30 - 21.00
Erichsens Gård · Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

9

Hasle Klinker
– fra kul til verdensmarked
Kun for gæster med Kulturugebadge

Vi vil med lidt billeder og tekst, samt
nogle genstande, produkter lavet på
Hasle Klinker, skabe en udstilling om en
meget stor arbejdsplads, som har skaffet
indkomst og været livsnerve for mange
mennesker i og omkring Hasle gennem
mange år.

Det attraktive Hasle
Kun for gæster med Kulturugebadge

Hasle før og nu. Hvad er det, der gør Hasle til noget helt specielt? Det vil vi prøve at
finde ud af på en vandring rundt i Hasle.
Onsdag 18. september 13.30 - 15.30
Start: Rådhuset · Storegade 64
3790 Hasle
Gratis

Det stikker af...

Onsdag 18. september 11.00 - 16.00
Rådhuset · Byrådssalen · Storegade 64 ·
3790 Hasle
Entré 20 kr.

M
Tro, håb og lys langs kysten

Guldhullet i Smørenge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

En kulturhistorisk vandring i fodsporene
efter strandings- og redningsmænd langs
kysten med strandinger og forlis.
Onsdag 18. september 18.30 - 20.30
Start: På P-pladsen lige efter
Sandlinjen 24 · Sandvig · 3770 Allinge
Entré 50 kr

Kulturel innovation og
demokratiske rettigheder
1856-1886

Ved hjælp af nye, højfrekvente metaldeKun for gæster med Kulturugebadge
tektorer er lykkedes det i 2017 at finde
39 stykker guld, Ved årets arrangement i
Fortalt Danmarkshistorie med fokus på
Kulturugen håber vi, at de fortsatte under- Aaker-Aakirkeby 1856-1886 med byvansøgelser kan fortælle os meget mere om, dring til folkemødernes vugge.
hvad der er foregået på stedet.
Torsdag 19. september 10.00 - 12.00
Smørengevej 10 · Vestermarie
3720 Aakirkeby
Gratis

Torsdag 19. september 12.00 - 14.00
Aa Kirkes Våbenhus · 3720 Aakirkeby
Gratis

useumsinspektør for “nyere kulturhisto-

har den fysisk aldrig været mindre, da den nu kan være i

rie” på Bornholms Museum, Jakob

vores lomme som en mobiltelefon. Der er en stor historie

Seerup, er en formidler i særklasse. Når

gemt her, siger Jakob eftertænksomt, mens man fornem-

først han går i gang med at fortælle,

mer at en ny udstilling eller foredrag er under opsejling.

kan man være sikker på at blive både

underholdt og oplyst - og at man altid får lidt mere med
sig hjem, end man regnede med.

jeg har succes med, det er at finde frem til de gode histo-

også er et personligt engagement, som skinner igennem.

rier. Det gør jeg på journalistisk vis ved at stille spørgsmål

Når jeg som historiker arbejder med kilder, så kan jeg få

til fortiden eller genstandene i den, og så sætter jeg for-

et helt sus i maven, når jeg sidder med et særligt brev

tiden i spil i forhold til nutiden, så vi kan spejle os i den,

eller en genstand for første gang. Det er den følelse, jeg

fortæller Jakob.

vil gerne vil give videre, når jeg fortæller. Og jeg finder en

Jakob er født på Bornholm men flyttede som barn til
København, hvor han har fået sig en kandidat i historie fra

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Vi mødes ved Levka for enden af Levkavej og går en tur i området og leder efter
spor. Tager udgangspunkt i temaudstillingen om Hasle Klinker på Hasle gamle
Rådhus. Godt fodtøj anbefales.
Torsdag 19. september 13.30 - 15.30
Start: Levkavej · Hasle 3790
Gratis

Tilvalgsbornholmerne er en ny "usynlig"
udviklingskraft på øen. De bor her ikke
men føler sig stærkt knyttet til Bornholm
og involverer sig i lokale projekter, events,
kultursteder og mennesker. Center for
Regional- og Turismeforskning fortæller
om mennesker og initiativer!
Fredag 20. september 15.30 - 16.15
CRT · Stenbrudsgården · Stenbrudsvej 55
3730 Nexø
Gratis

Svanekes kulturhistorie
set gennem bygninger,
erhverv og mad
Kun for gæster med Kulturugebadge

En tur rundt i Svaneke i 4 grupper med
hver sin guide, som har sammensat en
tur med beretning om de gamle huses
detaljer og om meget andet. Besøg på 2
virksomheder med specialiteter · smag.
Slut i Rådhushaven med kaffe og musik.
Lørdag 21. september 14.00 - 16.00
Start: Søllingsgaard · Torvet 2
3740 Svaneke
Gratis

telefonen, så kræver det noget særligt at være formidler
i dag. Jeg tror, det er vigtigt, at der udover fagligheden

stor glæde i, når jeg kan se, at jeg har ramt folk med en
fortælling.

Københavns Universitet og senere også en ph.d. Han har

– Vil man opleve suset sammen med Jakob, så deler han

arbejdet på store museer som Orlogsmuseet, Tøjhus-

gladeligt ud i kulturugen, hvor han hver dag har en ny

museet og Nationalmuseet – som han i øvrigt har måttet

genstand på skemaet. Hvad der dukker op, er ikke beslut-

pendle til i over 10 år efter at være flyttet tilbage til Born-

tet endnu, men sikkert er det, at Jakob har historier nok

holm sammen med sin familie – men er alligevel ovenud

at fortælle uanset, hvad der graves frem.

han synes, det lille museum kan noget ganske særligt.

Tilvalgsbornholmere

på grund af det nævnte kommunikationsmiddel, mobil-

– Det der tiltrækker mig ved mit fag, og som jeg synes,

begejstret for sin nye stilling på Bornholms Museum, da

Hasle Klinker

– I en tid hvor vores opmærksomhed konstant er splittet

Museum, kan stå med den genstand, man vil fortælle om.

med at blive øjenvidne til det armenske folkemord, hvor

Du kan løfte den og røre ved den eller studere den gen-

systematiske massakrer og fordrivelser kostede mellem 1

nem glasset. Den nærhed giver en helt speciel kobling til

og 1,5 million armeniere livet i perioden 1915-1918. Herfra

fortiden, og det synes jeg er så vildt ved museet!

kunne jeg jo fortælle om den lokale bornholmske kvindes

For eksempel er han i disse dage meget optaget af en
bornholmsk telefonbog fra 1969, som han har opdaget
i museets gemmer. - Det var dengang centralerne blev
automatiseret, så man ikke længere skulle ringe til omstil-

rejse fra Allinge til Syrien og videre fortælle om, hvordan
kvinder i begyndelsen af det 20. århundrede kunne og
gjorde meget mere, end vi måske er klar over. Til sidst
kunne jeg komme ind på historien om, at mennesker, der
bliver forfulgt er langt fra ny. Og så er der jo også hele
nødhjælpsdelen og det frivillige arbejde….

lingen, men kunne ringe direkte – og så skulle man jo

– Jakob, jeg tror, jeg stopper dig her, inden det stikker

have sig en telefonbog! Alene i Rønne blev der uddelt

helt af.

flere tons telefonbøger, fortæller Jakob begejstret.
– Det sætter vores nutid i perspektiv, fordi kommunikationen i dag fylder mere end nogensinde før, men samtidig

Mandag 16.-fredag 20. september
kl. 16.00-17.00
Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 29 · 3700 Rønne
Gratis entré med Kulturugebadge
alle dage kl. 16.00 ifm. arrangementet

i vores samling. Det viste sig at være en bornholmsk
nødhjælpsarbejder, som var rejst til Syrien og som endte

fortiden kan udfolde en stor historie om vores nutid.

Museumsinspektør Jakob Seerup er vært
ved et arrangement på Bornholms Museum hver eftermiddag i kulturugen, hvor
der dels serveres en enkelt genstand, dels
bliver præsenteret en særlig spændende
genstand fra museets righoldige samlinger.

– Forleden fandt jeg en lille broderet sadeltaske fra Syrien

– Jeg synes det er helt unikt, at man hos os på Bornholms

Jakob elsker især, at han gennem en lille genstand fra

Dagens Genstand
Kun for gæster med Kulturugebadge

– Ja, det stikker af, jeg ved det, griner den engagerede
museumsinspektør.

På sporet af en bymidte
– Rønne
Kun for gæster med Kulturugebadge

Byvandring om byens centrum. En bymidte rummede før mange funktioner. Vi
går efter byens centrum gennem tiderne.
Hvor har den ligget, og hvorfor er den
blevet rykket rundt i byen? Vi ender op på
Rønnes gamle "Rådhusplads".
Fredag 13. og tirsdag 17. september
11.30 - 13.00
Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 29 · 3700 Rønne
Gratis

Kalender
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Arrangementer i
Bornholms Kulturuge 2019

KULTURUGEPAS

– obligatorisk adgangstegn!
Til stort set alle arrangementer under Bornholms Kulturuge 2019 skal man som publikum have et kulturugepas. Det er udformet som et
badge, du kan sætte på tøjet, så det er nemt at få øje på.
Prisen i 2019 er igen kun 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn og unge under 16 år.
I en del tilfælde vil der desuden være en udgift til billetter eller entré, mens mange andre arrangementer er helt gratis, når først du har
købt dit badge. Det fremgår af beskrivelsen for hvert enkelt arrangement.

Hvad går pengene til?
Indtægterne fra salg af badges er med til at betale for afvikling af de mange begivenheder i løbet af Kulturugen. De går således bl.a. til
kunstnerhonorar, transport, lokaleleje mv.

Her kan du købe årets Kulturugebadge:
Rønne
Bornholms Velkomstcenter · Ndr. Kystvej 3
Kulturbutikken · St. Torv 6
Meny · Store Torv 11
Kvickly · Ndr. Kystvej 28
SuperBrugsen · Søndergårdsallé 2

Nexø
Nexø Turistinformation · Havnen 4b
Kvickly · Købmagergade 12
Fakta · Sdr. Landevej 1

Vestermarie
Dagli'Brugsen · Vestermarievej 32

Svaneke
Havnekiosken · Havnebryggen 7B
Svanekegaarden · Skippergade 2
Dagli'Brugsen · Nansensgade 11

Aakirkeby
Aakirkeby Turistinformation · Torvet 1
SuperBrugsen · Vesterbro 7

Østermarie
Dagli'Brugsen · Godthåbsvej 35
Gaia Trampedach · Godthåbsvej 29a

Pedersker
Dagli'Brugsen · Pedersker Hovedgade 58
Snogebæk
Dagli’Brugsen · Hovedgade 21

Østerlars
Dagli'Brugsen · Nybrovej 21
Gudhjem
Christiansøfarten · Ejnar Mikkelsensvej 25
Gudhjem Museum · Stationsvej 1
Dagli’Brugsen · Jernkåsvej 1

Tejn
Dagli'Brugsen · Havnevej 1
Allinge
Allinge Turistinformation · Sverigesvej 11
SuperBrugsen · Østergade 30
Sandvig
Dideriks Veranda · Strandpromenaden 5

Læs om de enkelte arrangementer på
www.bornholmskulturuge.dk

Symboloversigt

Fredag 13. september

$
$
$
$
$
$
$
$
$

På sporet af en bymidte – Rønne
Rytmisk musik

Kunsthåndværk

Teater / Scenekunst

Natur

Madkultur

Historie / kulturhistorie

Kunst

Klassisk musik

Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 29
3700 Rønne
11.30 - 13.00
Gratis

BSG Freestyle

$

$$$

Merryland Festival 
– kunst, musik & foodie
Godthåbsvej 29a
3751 Østermarie
14.00 - 00.00
Entré

$

Island Connect kunstnere
laver work-in-progress visninger
Birca
Bolbyvej 7
3782 Klemensker
19.00 - 20.30
Gratis

Webshop
www.bornholm.info/webshop

$

Løkkegård
Slettevej 1
Rø
3760 Gudhjem
19.00 - 22.00
Gratis

Kulturugebadge vil også kunne købes ved en lang række af årets arrangementer, men vær på den sikre side, og køb hos en af
ovenstående forhandlere. Husk at få årets hæfte med alle arrangementerne i datoorden.

Gudhjem Mølle
Møllebakken 4C
3760 Gudhjem
13.00 - 14.00
Gratis

Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
13.00 - 17.00
Entré

Oplev Krogsholm Frugt

Lørdag 14. september

$

Konkret Kunst – udstilling
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Kongens Mark 12
Aarsballe
3700 Rønne
13.00 - 15.30
Gratis

Monochrome tolkninger
af landskaber

Åbningsarrangement

$$$$
$$$$
$

Hele åbningsarrangementet
bliver offentliggjort på 
www.bornholmskulturuge.dk 
og på vores Facebookside: 
www.facebook.com/BornholmsKulturuge
3790 Hasle
13.30-22.00+
Gratis

Søndag 15. september
gaardens smagsforstærkning

Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
10.00 - 17.00
Entré

Lille Tårn
Frederiksø
12.00 - 12.20
Gratis

Gudhjem Museum – Claus Sonne

Litteratur

Grønbechs Gård 
– efterårsudstilling

Den Hvide Påfugl og Thereminen 
– på Christiansø

Konkret Kunst – udstilling

The Moon Herself 
– Ord, musik og stilhed (del 1)

Melstedvej 25/25A
3760 Gudhjem
10.00 - 16.00
Entré

$$

Kunsthåndværk på væggen

Klemensker
SuperBrugsen · Lindevej 24
Hasle
Bornholms Turistinformation · Storegade 64
SuperBrugsen · Storegade 67
Grønbechs Gård · Grønbechs Gård 4

Baltic Sea Glass
Melstedve 47j
3760 Gudhjem
10.30 - 13.30
Gratis

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
14.00 - 16.00
Gratis

Maria Rubinkes magiske univers
Bornholms Kunstmuseum
Otto Bruuns Plads 1
3760 Gudhjem
15.00 - 17.00
Gratis

Sune de Souza Schmidt-Madsen 
– Kannibalens Lov

$
$$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

Dukker af blomster, skrot
og andre ting (formiddag)
Frances Østerfelt
Godthåbsvej 36
3751 Østermarie
10.00 - 12.00
Entré

Grønbechs Gård 
– efterårsudstilling

$$

Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
10.00 - 17.00
Entré

$

Konkret Kunst – udstilling
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Gudhjem Museum – Claus Sonne
Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
13.00 - 17.00
Entré

Rundvisning på Hjorths Fabrik
Hjorth's Fabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
13.30 - 14.30
Entré

Dukker af blomster, skrot
og andre ting (eftermiddag)
Frances Østerfelt
Godthåbsvej 36
3751 Østermarie
14.00 - 16.00
Entré

Croquis tegning i Gaias Atelier
Godthåbsvej 29a
3751 Østermarie
14.00 - 16.00
Entré

Dagens Genstand

På klipperne ud for P-pladsen Ejnar Mikkelsensvej
3760 Gudhjem
16.30 - 16.50
Gratis

Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl

Birca
Bolbyvej 7
3782 Klemensker
20.00 - 21.00
Entré

Mandag 16. september

Banken Gudhjem
Brøddegade 6
3760 Gudhjem
15.00 - 17.00
Entré

Den Hvide Påfugl og Thereminen 
– i Gudhjem

$

Naturen Kalder af Daily Fiction

Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 23
3700 Rønne
16.00 - 17.00
Gratis

$

$$
$
$
$

12

Kalender

Fingø-workshop 
– lav din egen planteskulptur

13

$$

Beast
Godthåbsvej 23
3751 Østermarie
16.00 - 18.00
Gratis

Mathilde Walther Clark – Lone Star
Gaias Atelier
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
17.00 - 19.00
Entré

$

Ordet har ordet ”Mosaik”
Kirkebyvej 28
3751 Østermarie
19.00 - 22.00
Gratis

Tirsdag 17. september
Grønbechs Gård 
– efterårsudstilling

$$

Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
10.00 - 17.00
Entré

$

Start: Mie Mølgaard Ceramics
Raadhusstræde 1a
3700 Rønne
11.00 - 13.15
Gratis

Lene Kaaberbøl – Skammerens
Datter, Vildheks og forfatterskabet
Rønne Bibliotek
Pingels Alle 1
3700 Rønne
11.00 - 13.00
Entré

Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 29
3700 Rønne
11.30 - 13.00
Gratis

$

Konkret Kunst – udstilling
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Gudhjem Museum – Claus Sonne

Rønne Bibliotek
Pingels Alle 1
3700 Rønne
13.00 - 15.00
Entré

Rundvisning på Hjorths Fabrik
Hjorth's Fabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
13.30 - 14.30
Gratis

Croquis tegning i Gaias Atelier
Godthåbsvej 29a
3751 Østermarie
14.00 - 16.00
Entré

$
$

På sporet af en bymidte – Rønne

Kenneth Bøgh Andersen 
– Antboy, Djævlekrig og
forfatterskabet

$

Dagens Genstand
Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 23
3700 Rønne
16.00 - 17.00
Gratis

Lokale råvarer 
– Smagen af Bornholm

$ $$

Den Bornholmske Gårdbutik
Bjergebakkevej 2
Vestermarie
3700 Rønne
16.00 - 17.30
Entré

$

gaardens madkulturfest
Melstedvej 25/25A
3760 Gudhjem
18.00 - 21.00
Entré

$

Sensommer potpourri

Tour De Værksted

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
13.00 - 17.00
Entré

$

$$

Et liv med keramik i Fulby
Hjorth's Fabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
15.00 - 16.00
Gratis

$

Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
18.30 - 21.00
Gratis

Onsdag 18. september

$

Drop-in strik
Storegade 64
3790 Hasle
10.00 - 14.00
Gratis

Grønbechs Gård
– efterårsudstilling

$$

Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
10.00 - 17.00
Entré

$

Hasle Klinker
– fra kul til verdensmarked
Rådhuset
Byrådssalen
Storegade 64
3790 Hasle
11.00 - 16.00
Entré

$

Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Gudhjem Museum – Claus Sonne

$$
$

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
13.00 - 17.00
Entré

$

Monochrome tolkninger
af landskaber (ekstra dage)
Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
14.00 - 16.00
Entré

$$

$

Start: Rådhuset
Storegade 64
3790 Hasle
13.30 - 15.30
Gratis

$
$$

P-pladsen ved Christianshøjkroen
Segenvej 48
3720 Aakirkeby
13.00 - 15.00
Gratis

$$
$

Konkret Kunst – udstilling
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
13.00 - 17.00
Entré

$
$

Bornholms geologiske fortid
Start: P-pladsen ved NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
16.00 - 17.30
Gratis

$

Torvet foran Rådhuset
Storegade 64
3790 Hasle
16.30 - 17.00
Gratis

$

gaardens madkulturfest
Melstedvej 25/25A
3760 Gudhjem
18.00 - 21.00
Entré

$

Tro, håb og lys langs kysten

Start: På P-pladsen lige efter Sandlinjen 24 Sandvig
3770 Allinge
18.30 - 20.30
Entré

$

Batzer & Co alias Arild Batzer
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
19.00 - 21.00
Entré

$

Barokken bygger bro i Hasle
Hasle Kirke
Kirkegade 4A
3790 Hasle
19.30 - 20.30
Entré

$
$$

Kulturel innovation og
demokratiske rettigheder 1856-1886

Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl

Rundvisning på Hjorths Fabrik
Hjorth's Fabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
13.30 - 14.30
Entré

Kulturens råstoffer
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
14.00 - 16.00
Gratis
Dagens Genstand
Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 23
3700 Rønne
16.00 - 17.00
Gratis

Oldtidskornet emmer: 
Fortidens korn – nutidens mad
Bornholms Valsemølle
Møllebakken 5
3720 Aakirkeby
16.00 - 17.30
Entré

Niels Krause-Kjær – 
Mørkeland og Kongekabale
TV 2/Bornholm
Brovangen 1
3720 Aakirkeby
17.00 - 19.00
Entré

Melstedvej 25/25A
3760 Gudhjem
18.00 - 21.00
Entré

Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
10.00 - 17.00
Entré

Aa Kirkes Våbenhus
3720 Aakirkeby
12.00 - 14.00
Gratis

Start: Levkavej
Hasle 3790
13.30 - 15.30
Gratis

gaardens madkulturfest

Torsdag 19. september
Smørengevej 10
Vestermarie
3720 Aakirkeby
10.00 - 12.00
Gratis

Hasle Klinker

Kære Brevkasse 
– få svar på alt i Aakirkeby
Bornholms Højskole
Almindingsvej 35
3720 Aakirkeby
19.30 - 21.30
Entré

Carmen på kajen
Østre Kajgade 3
3730 Nexø
19.30 - 20.45
Entré

Udenfor Sæsonen i Brohuset

$

Brohuset
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
20.00 - 22.30
Entré

$$

Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
10.00 - 17.00
Entré

$

Natur og kultur i Hundsemyre
(formiddag)

Gudhjem Museum – Claus Sonne

Dagens Genstand
Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 23
3700 Rønne
16.00 - 17.00
Gratis

Fredag 20. september
Grønbechs Gård 
– efterårsudstilling

Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
15.00 - 16.30
Entré

Grønbechs Gård 
– efterårsudstilling

Rundvisning på Hjorths Fabrik

Almindingens hjerte

Artisttalk med Annemarie Helger

Guldhullet i Smørenge

Det attraktive Hasle

Hjorth's Fabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
13.30 - 14.30
Entré

Godthåbsvej 29a
3751 Østermarie
14.00 - 16.00
Entré

Rockshow og lær en linedance
med Dirty Boots

Konkret Kunst – udstilling

$

$

Croquis tegning i Gaias Atelier

$

Start: P-pladsen ved Hundsemyr
3730 Nexø
10.30 - 12.00
Gratis

$

Konkret Kunst – udstilling

$

Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Gudhjem Museum – Claus Sonne

$$
$

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
13.00 - 17.00
Entré

Rundvisning på Hjorths Fabrik

$
$$
$

$

Natur og kultur i Hundsemyre
(eftermiddag)
Start: P-pladsen ved Hundsemyr
3730 Nexø
13.00 - 14.30
Gratis

Hjorth's Fabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
13.30 - 14.30
Entré

Lotterisvensken – 
oplæsning/fortælling af
Anne Mette Kruse

$$
$$
$$

$$
$$

Smag & Oplev havtorn hos Høstet
Fløjlegård
Ibskervej 34
3730 Nexø
15.00 - 17.00
Entré

Familien Funch
Vogterstien 7
3730 Nexø
15.00 - 17.00
Entré

Tilvalgsbornholmere
CRT – Stenbrudsgården
Stenbrudsvej 55
3730 Nexø
15.30 - 16.15
Gratis
Dagens Genstand
Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 23
3700 Rønne
16.00 - 17.00
Gratis

Den Hvide Påfugl og Thereminen 
– i Nexø

$$$

Le Port
Vang 81
Vang
3790 Hasle
18.30 - 22.00
Entré

$
$
$
$
$
$

$

Barokken bygger bro i Olsker
Sct. Ols Kirke
Lindesgårdsvej 1
Olsker
3770 Allinge
19.30 - 20.30
Entré

$$

Kære Brevkasse 
– få svar på alt i Sandvig
Didriks Veranda
Strandpromenaden 5
Sandvig
3770 Allinge
19.30 - 21.30
Entré

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
13.00 - 17.00
Entré

Svanekegaarden
Skippergade 6
3740 Svaneke
13.00 - 15.00
Entré

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
14.00 - 16.00
Entré

Svanekes kulturhistorie
set gennem bygninger,
erhverv og mad

$$

$
$ $$

Start: Søllingsgaard
Torvet 2
3740 Svaneke
14.00 - 16.00
Gratis

$
$$

$$

Maegårdsvej 4
Olsker
3770 Allinge
14.00 - 20.00
Entré

Kyllingemoderen
Segenvej 50
3720 Aakirkeby
20.00 - 22.30
Entré

$

Den Hvide Påfugl og Thereminen 
– i Svaneke

Sound of music aften 
– Salzburg møder Vang

Lørdag 21. september
I guitarbyggerens værksted
Gænget
Nansensgade 4
3740 Svaneke
10.00 - 11.30
Gratis

$$$
$$

Grønbechs Gård 
– efterårsudstilling
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
10.00 - 17.00
Entré

Vinylmesse på Svaneke Bibliotek
Svaneke Bibliotek
Borgergade 4
3740 Svaneke
10.00 - 13.00
Gratis

$

Nansensgade 4
3740 Svaneke
12.00 - 14.00
Gratis

Konkret Kunst – udstilling

$
$

Le Port
Vang 81
Vang
3790 Hasle
18.30 - 22.00
Entré

Sporr å borrinjholmsk 2 / 
Spor af Bornholmsk II
Svanekegaarden
Skippergade 6
3740 Svaneke
19.30 - 21.30
Entré

Udenfor Sæsonen i Musikhuzet
Musikhuzet
St. Torv 6
3700 Rønne
20.00 - 22.30
Entré

Oplev vilde spiselige planter 
– vores levende kulturarv

$$
$$

$

Botanik og medicinplanter
på Hammershus (eftermiddag)
Start ved frihedsstøtten foran Hammershus
3770 Allinge
13.00 - 14.30
Gratis

Konkret Kunst (1)
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
14.00 - 14.30
Entré

Maegårdsvej 4
Olsker
3770 Allinge
14.00 - 20.00
Entré

$

Domen
Strandvejen 3
3770 Allinge
15.00 - 16.15
Gratis

$$

Maja Frendrup Keramik
Strandgade 2
Sandvig
3770 Allinge
15.00 - 17.00
Entré

$

The Moon Herself 
– Afslutningskoncert (del 2)
Dideriks Veranda
Strandpromenaden 5
Sandvig
3770 Allinge
15.00 - 17.00
Gratis

$

Retro i Allinge
Familien Jacobsen
Rønnevej 11
3770 Allinge
15.00 - 17.00
Entré

$

Konkret Kunst (2)
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
16.00 - 16.30
Entré

Den Hvide Påfugl og Thereminen 
– i Allinge
På klipperne
Strandpromenaden ved Sandvig Is Kalas
3770 Allinge
16.30 - 16.50
Gratis

$$

Botanik og medicinplanter
på Hammershus (formiddag)
Start ved frihedsstøtten foran Hammershus
3770 Allinge
10.30 - 12.00
Gratis

$

Domen
Strandvejen 3
3770 Allinge
19.00 - 21.00
Entré

Lysets by
Sandvig
20.00 - 23.00
Gratis

$

$$

Cirkus i Soldalen

Puk Damsgaard – om Den sorte
kat i Mosul og Mellemøsten

Start: P-pladsen ved Nordbornholms Røgeri
Kæmpestranden 2
3770 Allinge
10.00 - 12.00
Gratis

Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl

$

$$$

Søndag 22. september

Det muntre køkken
i Containerjuvelen

Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Keramik Workshop

Familien Kofoed
Kirkepladsen 4A
3740 Svaneke
15.00 - 17.00
Entré

Fiskergade til venstre for røgeriet
3740 Svaneke
16.30 - 16.50
Gratis

$

Konkret Kunst – udstilling

Kortræf

Retro i Svaneke

Raschs Pakhuz
St. Torv 6
3700 Rønne
20.00 - 23.00
Entré

$
$

Marie Curie – et lys i mørket

Cirkus i Soldalen

Østre Kajgade 3
3730 Nexø
19.30 - 20.45
Entré

Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
13.00 - 18.00
Gratis

Gudhjem Museum – Claus Sonne

Monochrome tolkninger
af landskaber (ekstra dage)

Udenfor Sæsonen
i Kyllingemoderen

Sjølle – nord for Halleklipper (parker ved vejen og
gå ad stien)
3730 Nexø
16.30 - 16.50
Gratis

Galleri Benmel
Nørre Strandvej 2
3730 Nexø
17.00 - 19.00
Entré

Sound of music aften 
– Salzburg møder Vang

Rap i Raschs Pakhuz

Martin Andersen Nexøs Hus
Ferskesøstræde 36
3730 Nexø
14.00 - 15.00
Entré

Knud Romer
– Forfatter og samfundsrevser

StormsRum
Knarregård
Ibskervej 25
3730 Nexø
18.00 - 22.00
Entré

Carmen på kajen

Retro i Nexø

$

$

$

Gourmet og design
med Jan Hurtigkarl i Storms Rum

$
$

$ $$
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Sponsorer

Natur

Med næsen
i det grønne
M

JF Data Service
– i daglig tale ”JF” – støtter Bornholms
Kulturuge 2019 med et sponsorat. Vi
tackler WEB og IT-udfordringer med
base i Rønne og i Nykøbing F

ed næsen i det grønne begiver to

med at støde på masser af enebær. – Og de er jo blevet

erfarne bornholmske naturformidlere

højaktuelle på Bornholm, hvor vi har fået to ginproducen-

sig på jagt efter spiselige planter og

ter, forklarer Thomas Guldbæk. – Og kulturhistorisk har

urter under Bornholms Kulturuge.

enebær haft en meget større plads i køkkenet, end det
har i dag. Det bliver jo brugt alt for lidt i dag, mener han.

På madkulturhuset gaarden har man
gang i en genbank, hvor man i nogle år har samlet plan-

– Det er langt fra kun i en vildtragout, du kan bruge ene-

ter og forsøger at bygge videre på Bornholms levende

bær. Faktisk er det rigtig godt i alt, hvor du vil have noget

kulturarv. Det arbejde har betydet, at nye arter har fundet

til at ligge og boble i øl – noget, som jo også er fint på

anvendelse, mens gamle, kendte frø, planter og urter,

Bornholm, hvor vi laver så meget godt øl. Enebær og øl,

som gennem hundreder af år har været rigt anvendt i det

det er en rigtig god kombi, siger Thomas Guldbæk. Han

bornholmske køkken, har fået en slags revival.

ser frem til at tage publikum med på en tur, hvor planterne er i centrum, og hvor det handler om at få

Når de herrer Thomas Guldbæk og Tino Hjorth Bjerre-

noget af den viden, som er fremkommet via Bornholms

gaard åbner munden og fortæller om den bornholmske

15

Lysets by
Kom op til os i Sandvig på vores Sandvigdag i Kulturugen. Vi vil sætte lys på
vores by. Husene, havnen og sletten ved
Sandvig Søpark vil være oplyste. Der vil
være lanternespor i byen som forbinder
udstillere, værksteder og spisesteder.
Søndag 22. september 20.00 - 23.00
Sandvig
Gratis

nye genbank, frem i felten, som han siger.

naturs eget spisekammer, er der garanti for formidling
af ypperste karat. Og hvad kan vi finde, når jagten går
ind på en septemberdag? - Ja, forårsarterne er jo væk,
Bornholms Brandforsikring
– bornholmernes foretrukne selskab.
Vi støtter turisme, idræt og kultur på
Bornholm og bidrager med at skabe
udvikling på hele øen.

Bornholms Tidende
udkommer seks dage om ugen på
papir – og 24 timer i døgnet, 365
dage om året på tidende.dk

men der er mange andre interessante ting at tage fat på,
fortæller Thomas Guldbæk og forklarer, at særligt et par
strandurter er i sigtekornet. - Strandarven, for eksempel.
Beck Pack Systems

Den er kokkene pjattede med. Den er frisk og grøn og har
nogle meget fine agurketoner, forklarer han.

Botanik og medicinplanter
på Hammershus

Turen under Kulturugen er lagt ud til kysten, for de urter,
der vokser hér, skiller sig markant ud fra lignende arter

Kun for gæster med Kulturugebadge

andre steder i landet. På grund af Østersøens brakvand
smager de nemlig meget mindre af salt end deres artsfæller på den anden side af vandet, forklarer Thomas
Guldbæk, som også håber at falde over strandasters på
turen i Allinge. – Den er forholdsvis almindelig og står i

Oplev vilde spiselige planter
– vores levende kulturarv

september stadig smukt og blomstrer. Det er lidt på det
sidste, men den er der.
Smagen er syrlig og nærmest karseskarp, forklarer naturFunder Kaas grafisk design
funderkaas.dk

Destination Bornholm arbejder for at
tiltrække flere gæster til øen i månederne
udenfor sommersæsonen. Derfor bakker
selskabet op om bl.a. Bornholms Kulturuge.

Vi vil gerne bidrage med støtte til
spændende initiativer på hele øen.
Ved fælles hjælp kan vi fremme
kulturen på Bornholm til gavn og
glæde for os alle.

Bornholms Mosteri fremstiller
økologisk most og saft, og skaber
samtidig jobs til socialt udsatte
mennesker, som ellers ville være
langt fra arbejdsmarkedet.

Om 2 min. har vi en aftale: Book
møde med os online - nemt og
hurtigt. Vælg rådgiver og tid online møde eller hos os. Book i
mobilbank eller på danskebank.dk.

Hotel Balka Strand
Besøg vores restaurant med kulturugebadge – ved køb af min. 1 ret
giver vi gratis kaffe. Salgsudstilling
med malerier, keramik og glas fra
bornholmske kunstnere.

formidleren, som også kan melde om en pikant saltsmag
Coop støtter lokalt

HJB Byggeforretning

på den fine urt. – Den er helt genial til fisk, lyder et bud
på anvendelse i køkkenet. Endelig regner Thomas og Tino

Bornholmtours har Bornholms
største udvalg af sommerhuse,
ferielejligheder, hoteller og ferieparker på solskinsøen. Få en ferie
med smil og solskin på Bornholm.

I Meny Rønne lægger vi stor vægt
på at behandle vores kunder som
"Gæster i vores hus". Kulturugen er
vigtig, fordi den løfter kvaliteten af
hele Bornholm.

Bornholmerbredbånd bringer os
bornholmere sammen – med fremtidens teknologi og lokalt nærvær

Stor tak til alle sponsorer
– uden jer, ingen kulturuge!

Bornholms geologiske fortid
Kun for gæster med Kulturugebadge

Vandring på og omkring Klintebakken ved
NaturBornholm. Få steder på Bornholm er
det bedre at få indblik i Bornholms lange
geologiske historie, som strækker sig over
næsten to milliarder år.
Onsdag 18. september 16.00 - 17.30
P-pladsen ved NaturBornholm
Grønningen 30 · 3720 Aakirkeby
Gratis

Kun for gæster med Kulturugebadge
Søndag 22. september kl. 10.00 - 12.00
Start: P-pladsen ved Nordbornholms Røgeri
Kæmpestranden 2 · 3770 Allinge
Gratis

Almindingens hjerte

Kulturens råstoffer

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Vandring i Almindingens hjerte. Indenfor
en radius af godt 500 meter fra Christianshøjkroen ligger Gamleborg, Lilleborg, Åremyr, helligkilden Koldekilde og
Rømersminde. Turen ledes af biolog, ph.d.
og forfatter Michael Stoltze.

Med udgangspunkt fra NaturBornholm
guides gennem historien om råstoffer og
de forskellige anvendelser som "byggesten" i mange helt almindelige produkter i
vores hverdag.

Torsdag 19. september 13.00 - 15.00
P-pladsen ved Christianshøjkroen
Segenvej 48 · 3720 Aakirkeby
Gratis

Torsdag 19. september 14.00 - 16.00
NaturBornholm · Grønningen 30
3720 Aakirkeby
Gratis

Vandring på Hammershusklippen mellem ruinerne og uden om Hammershus.
Undervejs ser man et udvalg af de mest
spændende af de godt 600 plantearter,
der er fundet på klippen og hører om anvendelsen af de mange indførte medicinplanter, der stadig er
Søndag 22. september
10.30 - 12.00 og 13.00 - 14.30
Start ved frihedsstøtten
foran Hammershus · 3770 Allinge
Gratis

Natur og kultur i
Hundsemyre
Kun for gæster med Kulturugebadge

Vandring rundt om og gennem mosen og
fuglereservatet Hundsemyre. Den tidligere højmose har en dramatisk historie. Der
er blevet gravet tørv, og dele af mosen har
været brugt til losseplads og skrot. Men
nu er den en frodig mosaik af søer
og sumpe.
Fredag 20. september
kl. 10.30 - 12.00 og 13.00 - 14.30
Start: P-pladsen ved Hundsemyr
3730 Nexø
Gratis ·

16

Madkultur

gaardens
smagsforstærkning

17

Oplev Krogsholm Frugt
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

gaarden serverer forstærkede smagsoplevelser, som forholder sig til både gammelt
og nyt.
Søndag 15. september 10.00 - 16.00
Melstedvej 25/25A · 3760 Gudhjem
Entré 70 kr. · Børn gratis

Kl. 13.00: Rundvisning i plantage og
smagsprøver. Hør hvordan Britt og Henrik
driver butikken og se produktionen.
Kl. 14.00: For børn – lav din egen marmelade.
Kl. 14.00-15.30: Kaffe og kage kan købes
Søndag 15. september 13.00 - 15.30
Kongens Mark 12 · Aarsballe · 3700 Rønne
Gratis

Mad og historier på en ny måde
Lokale råvarer · Smagen af
Bornholm
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kom bag om hverdagen for lokale fødevareproducenter. Smagsprøver og oplæg/
snakke med flere producenter.
Tirsdag 17. september 16.00 - 17.30
Den Bornholmske Gårdbutik
Bjergebakkevej 2 · Vestermarie
3700 Rønne
Entré 30 kr.

Oldtidskornet emmer:
Fortidens korn
– nutidens mad
Kun for gæster med Kulturugebadge

Øens avler af emmer Thor Kure, Mønstergård vil præsentere kornet og dets
dyrkningsegenskaber samt den historiske
udvikling bag emmerkornet. Der vil være
smagsprøver fra byens ældste bageri v.
Jesper og Jacob Dam.
Torsdag 19. september 16.00 - 17.30
Bornholms Valsemølle
Møllebakken 5 · 3720 Aakirkeby
Entré 25 kr.

D

et var i det smukke Guatamala, landet

– Jeg synes det har været enormt interessant, og jeg an-

har været rigtig fedt, at flytte til Bornholm og tale med

at omlægge til mindst 60% økologi. I dag er han dag-

med det traditionelle Mayafolk, som har

ser det som et vigtigt kulturbevarende arbejde. For mod-

de konventionelle landmænd og høre deres holdninger i

lig leder af Bornholms Regionskommunes arbejds– og

lige så mange farverige dragter som

sat arkæologien, hvor man kan finde og gemme gamle

stedet for at sidde i sin egen skyttegrav på Nørrebro. Det

aktiveringstilbud “Plantagen”, og det er også herfra, han

det har skikke, at den bornholmske

genstande, så dør de her historier med den person, der

rykker man ikke noget ved, er jeg sikker på.

vil hente de fleste råvarer til gaardens Madkulturfest 2019

student Lars Rømer for første gang fik

kendte dem, hvis ikke man får skrevet dem ned.

lyst til at studere menneskers liv og kultur.

af et tilfælde endte på kokkeuddannelsen. – Jeg fik en

Derudover har han tænkt sig at gøre godt brug af Lars

– Det skete ret tilfældigt, men jeg endte med at rejse

skridt er nu at få historierne ud som foredrag, tv og pod-

stand-by plads på RUC, og så opdagede jeg, at der var

Rømer, Jón Hallur Stefánsson og Rikke Houd fra fortæl-

rundt med to shamaner (red. Åndemagere, der kan tage

casts, så de kan leve videre. Heldigvis deler Lars interes-

kommet et nyt grundforløb for kokke, som handlede om

levirksomheden Sansâga.

kontakt til det åndelige for at hente visdom eller helbre-

sen for at holde gamle fortællinger og sagn i live med

økologi og jord til bord, det var i 1990’erne. Det tog jeg,

de) i et halvt års tid, og det gjorde mig virkelig nysgerrig

både lyddokumentarist Rikke Houd og den islandske for-

og bagefter kom jeg i praktik på Restaurant Komman-

på deres liv og kultur.

fatter, oversætter og radioproducent Jón Hallur Stefáns-

danten i indre København, som var den første restaurant

son. Derfor er de tre historiefortællere gået sammen om

i Danmark, der havde fået to stjerner i Michelin Guiden.

at skabe virksomheden “Sansâga”, hvor de vil udbrede

Jeg vidste ikke så meget om stjerner – det gjorde læg-

nordiske og bornholmske fortællinger på en ny måde.

mænd ikke på det tidspunkt, det var kun for de særligt

Universitet og studiet “antropologi”, som direkte oversat
fra græsk betyder ”læren om mennesket”. Selvom an-

Gourmet og design med Jan
Hurtigkarl i Storms Rum

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Rundvisning og særlige gæster: Nordic
Fermentation, VandkefirPerler og Østersøens Brænderi.
Fredag 20. september 15.00 - 17.00
Fløjlegård · Ibskervej 34 · 3730 Nexø
Entré 60 kr.

Nyd en 6-retters inspirationsmenu kokkeret af den anmelderroste kok Jan Hurtigkarl i Storms Rum, når Charlotte Storm og
Jan Hurtigkarl sammensætter gourmet og
design til en helstøbt aften.
Fredag 20. september 18.00 - 22.00
StormsRum · Knarregård
Ibskervej 25 · 3730 Nexø
Entré 1950 kr.

i Kulturugen.

Første skridt var at få historierne skrevet ned. Næste

Nysgerrigheden førte et par år senere til Københavns

Smag & Oplev havtorn hos
Høstet

Nikolaj Løngreen er født i København, hvor han ved lidt

– Vi er tre ret forskellige typer, og det gør, at vi sammen

store verden, så er der i dag, flere der vælger at under-

er rigtig gode til at få idéer om, hvordan vi kan formidle

søge de hjemlige kulturer. For Lars betød det Bornholm.

på en kreativ og original måde, som giver de gamle fort-

Nikolaj havde altså ikke nogen voldsom ambition om

– Jeg havde arbejdet på Dansk Folkemindesamling på Det

ællinger nyt liv, siger Lars begejstret.

at blive Michelin-kok, men endte alligevel med at blive

Kofod viste mig noget bornholmsk materiale, som jeg
intet kendte til, og hvor jeg tænkte: det her, det må jeg

Vil man opleve nogle af de gamle fortællinger, og hvordan de kan få nyt liv, så kan man møde de tre Sansâga-

i 2006 fik en stjerne i Michelin Guiden.

men med kok, Nikolaj Løngreen står for en med garanti

job og omgivelser og fandt “den rene landidyl”, som han

Det tre år lange antropologiske arbejde blev i 2018 til en

anderledes mad– og fortælleoplevelse til gaardens

kalder det udenfor Svaneke i Ibsker. – Bornholm har det

Ph.d. om “Bornholms levende landskaber og de underjor-

Madkulturfest 2019.

hele. Her er både smuk natur, mangfoldigt liv og et stort

hundrede år gamle sagn om det bornholmske landskab
og de underjordiske, som han stødte på i arkivet på
Dansk Folkemindesamling, men også flere nye fortællinger, som er dukket op gennem Lars' forskning og feltarbejde, og som ikke før har været nedfældet.

Det handler om gode sæsonråvarer og allerhelst de
økologiske, når kok Nikolaj Løngreen er i køkkenet. – Jeg
synes jo økologi er sund fornuft. Jeg er blevet indoktri-

historier, fortæller Nikolaj begejstret.

restauratør og køkkenchef for Restaurant Ensemble, som

I 2011 valgte Nikolaj dog sammen med sin familie at skifte

diske”. I afhandlingen har Lars samlet mange af de flere

og de historiske rum, som findes på gaarden og have

tone.

folk på madkulturhuset gaarden i Melsted, hvor de sam-

vide mere om.

sidde ved et langbord og spise. Vi skal ud i omgivelserne

indviede, siger Nikolaj stadig med en lidt uimponeret

tropologien traditionelt set har beskæftiget sig med den

Kongelige Bibliotek et par år, da overarkivar Else Marie

– Jeg vil ikke sige så meget endnu, men vi skal ikke bare

udvalg af kulturtilbud og aktiviteter. Jeg spiller selv både
fodbold og musik, og jeg kan næsten ikke følge med i de
mange tilbud herovre.

neret lige fra barnsben af, fordi min mor er biolog og

Efter at være kommet til Bornholm har han været en del

allerede i 1980’erne gjorde opmærksom på pesticider i

af Bornholms Regionkommunes “Økoløft Bornholm”,

grundvandet og så videre. Men jeg synes til gengæld, det

hvor han har hjulpet de lokale kommunale køkkener med

gaardens madkulturfest
Kun for gæster med Kulturugebadge
Tirsdag 17., onsdag 18. og torsdag 19. september
kl. 18.00 – 21.00
Melstedvej 25/25A · 3760 Gudhjem
Entré 350 kr · Billetsalget starter 1. august
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Klassisk musik
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Carmen skal ind
i sit rette element
C

armen tryllebinder mænd på stribe, så da en ‘head over heals’-forelsket
Don José vil have den forførende sigøjnerske for sig selv, starter en
historie, der skifter mellem trygleri og jalousi, og som ender med at have
fatale konsekvenser for begge de to hovedpersoner.
Georges Bizets klassiker bliver genskabt og nyfortolket i rå omgivelser

under Bornholms Kulturuge af en af landets dygtigste og mest efterspurgte mezzosopraner, Andrea Pellegrini.
I syv år har hun været tovholder og medarrangør af den populære koncertrække Klassisk
på Kanten, men i år står Andrea sammen med Bornholms Teater på en ny scene og klar
med et helt nyt tiltag på Østre Kajgade i Nexø.
Andrea Pellegrini vil have Carmen ind i sit rette element, fortæller hun.
– Carmen er sigøjner, og hun har sin færden på gaderne og på cigaretfabrikken, hvor hun
arbejder. Det kan man godt forsøge at genskabe på et teater, men hvorfor ikke bare opføre
den ude i det rette element, spørger Andrea.
– Det er også en meget stor glæde at kunne spille for et publikum, som måske ikke normalt
går i teatret. Denne ramme kan tiltrække andre typer publikummer. Mange flere fortjener
den storslåede oplevelse, som opera er.
Andrea Pellegrini synes, at det er en kæmpe gave at få lov at spille Carmen på kajen i
Nexø.
– Rummet kan blive centrum for mange flotte kulturoplevelser fremover, og vi er stolte af
at kunne være med fra start.

Den Hvide Påfugl og
Thereminen
Oplev den Hvide Påfugl spillet på den
mystiske Theremin. Forestillingen foregår
på klipperne og varer 20 min. For alle
aldre · også børn. Musik af Bach, Brahms,
Tchaikovsky og filmmusik indgår i forestillingen.
Søndag 15. september 12.00 - 12.20
Lille Tårn · Frederiksø
Søndag 15. september 16.30 - 16.50
På klipperne ud for P-pladsen
Ejnar Mikkelsensvej · 3760 Gudhjem
Fredag 20. september 16.30 - 16.50
Sjølle · nord for Halleklipper (parker ved
vejen og gå ad stien) · 3730 Nexø
Lørdag 21. september 16.30 - 16.50
Fiskergade til venstre for røgeriet
3740 Svaneke
Søndag 22. september 16.30 - 16.50
På klipperne · Strandpromenaden
ved Sandvig Is Kalas · 3770 Allinge
Gratis

Barokken bygger bro
Kun for gæster med Kulturugebadge

I koncerten med "Ensemble Helt Barokt"
fører musikerne publikum rundt i musik fra
Johann Sebastian Bachs tid, tager afstikkere mod nord og syd til andre tidsaldre
og musikgenrer, hvor barokmusikken har
sat sit fingeraftryk.
Onsdag 18. september 19.30 - 20.30
Hasle Kirke · Kirkegade 4A · 3790 Hasle
Fredag 20. september 19.30 - 20.30
Sct. Ols Kirke
Lindesgårdsvej 1 · Olsker · 3770 Allinge
Entré 50 kr.

Musikken til Carmen bliver under ledelse af Tanja Zapolski, som dermed vender tilbage til
Bornholm. Hun vil lade den klassiske opera møde den autentiske spanske flamenco. Med
mødet vil hun understrege det rytmisk passionerede og give det helt nyt liv, fortæller hun.
Og hvordan vil det så adskille sig fra den klassiske opera?
– Ved at vi ikke er et stort symfoniorkester men kun nogle få musikere. Dertil kommer, at vi
har de utæmmelige flamencokunstnere fra Sevilla med – det tør man normalt ikke, siger
Tanja Zapolski med et smil. Lyden i den gamle fabriksbygning giver holdet mulighed for at
lave en meget stor lyd, som stiller krav til lydmanden, og det bliver sjovt at se – og høre –
Carmen i disse rammer, lover hun.
– Carmen bliver kun bedre af at være ude af teatret, siger Tanja Zapolski.
Og hvorfor så lige Carmen, kunne man fristes til at spørge. Fordi frihedskampen er evigt
aktuel, lyder svaret prompte fra Andrea Pellegrini. – Og fordi den kærlighedshistorie mellem netop de to er så interessant, at vi ikke kan holde fingrene fra den, siger hun.
Hun glæder sig til gensynet med Carmen – og med kulturugen.
– Fordi jeg elsker den, slutter Andrea Pellegrini.

Carmen på Kajen
Kun for gæster med Kulturugebadge
Torsdag, 19. og fredag, 20. september kl. 19.30 - 20.45
Østre Kajgade 3 · 3730 Nexø
Entré 200 kr. Alm. Billet · 100 kr. Unge under 25 · 150 kr.
Gruppebillet fra 10 personer
Billetsalget starter 1. august
Fortrinsvis ståpladser. Kun siddepladser til publikum med behov

Sound of music aften
– Salzburg møder Vang
Kun for gæster med Kulturugebadge

To operasangere og en pianist, alle fra
det Kgl operaakademi, vil føre os til Østrig
lige før "Ansluss". Vi serverer en 3 retters
menu, præget af det nordiske og Østrigske køkken. Underholdningen foregår mellem serveringerne.
Fredag 20. og lørdag 21. september
18.30 - 22.00
Le Port · Vang 81 · Vang · 3790 Hasle
Entré 725 kr.

Kortræf
Kun for gæster med Kulturugebadge

Bornholm stiller op med NylarsKoret med
ca. 50 medlemmer dirigeret af Steffen
Hyldig, og vi møder AmaCantus, et kammerkor på 14 medlemmer, dirigeret af
Andreas Werenfeldt. Begge kor synger
musik i klassisk kortradition.
Søndag 22. september 15.00 - 16.15
Domen · Strandvejen 3 · 3770 Allinge
Gratis
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Rytmisk musik

Kære Brevkasse
– få svar på alt
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kære Brevkasse er en musikalsk oplevelse,
hvor Lars Holmsteds tekster slår gækken
løs og krydres, understøttes og modarbejdes af orkestret Vuvuzelas rytmiske jazz.
Torsdag 19. september 19.30 - 21.30
Bornholms Højskole
Almindingsvej 35 · 3720 Aakirkeby
Fredag 20. september 19.30 - 21.30
Didriks Veranda · Strandpromenaden 5
Sandvig · 3770 Allinge
Entré 75 kr.

21

Retro
Kun for gæster med Kulturugebadge

Med et ydmygt håb om
at sød musik vil opstå

Retro er en retrospektiv dagligstuekoncertrække, hvor Brandt & Billing fremfører og
underholder med mange af de bedste
sange og historier, som er blevet til på
foranledning af kulturugen og de mange
forskellige temaer over en årrække på 14 år.

violinist og sangskriver Laura Ziane, aktuel i P3’s Karrierekanon, vil synge et par helt nyskrevne kompositioner

Fredag 20. september 15.00 - 17.00
Familien Funch
Vogterstien 7 · 3730 Nexø
Lørdag 21. september 15.00 - 17.00
Familien Kofoed
Kirkepladsen 4A · 3740 Svaneke
Søndag 22. september 15.00 - 17.00
Familien Jacobsen
Rønnevej 11 · 3770 Allinge
Entré 100 kr.

Hvordan kommer 2019-udgaven til at skille sig ud?
– Det er først og fremmest i mødet mellem de unge talenter, Karmen Roivassepp, Josefine Weber og Laura Ziane
og så de mere rutinerede sangskrivere som undertegnede og Morten Nørby, at 2019-koncertrækken kommer
til at skille sig ud.
– Desuden vil der blive uropført helt nye kompositioner
og sange. Endnu en gang med det specielle og unikke
udgangspunkt, at det alt sammen er forberedt til Bornholm, for Bornholm og kun vil blive spillet den ene gang
Josefine Weber

Rap i Raschs Pakhuz

I guitarbyggerens værksted

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kom til Rap i Raschs Pakhuz og varm op
til weekenden, når Musikhuzet inviterer til
hygge og ung musik med lokale rappere.
Det koster kun en tyver, og der er studiepriser i baren.
Fredag 20. september 20.00 - 23.00
Raschs Pakhuz · St. Torv 6 · 3700 Rønne
Entré 20 kr.

Steffen Brandt

K

I guitarbyggerens værksted kan kulturugens gæster få indblik i hvordan en
håndbygget guitar bliver til. Her vil guitarbygger Jakob Bondo Schultz fortælle om
konstruktion, design, akustik og lyd, og
illustrere byggeriet fra start til slut.

oncertrækken Udenfor Sæsonen har de
seneste 17 år været afholdt sammen
med Bornholms Kulturuge. Kulturugeflagskibet med sanger og sangskriver
Steffen Brandt tv-2 i spidsen trækker år

efter år fulde huse, og igen i år har idémanden linet et
stærkt hold op.
Steffen Brandt fortæller her, hvad der kommer til at ske i

Lørdag 21. september 10.00 - 11.30
Gænget
Nansensgade 4 · 3740 Svaneke
Gratis

dette års Udenfor Sæsonen:
– I år vil kunstnere fra den rytmiske og fra den klassiske
verden udfordre hinanden. Takket være midler fra Det
Obelske Familiefond kan Udenfor Sæsonen projektet
nu på andet år lade forskellige genrer mødes – med et
Josefine Opsahl

ydmygt håb om, at sød musik vil opstå.
– Den rytmiske kvartet, som vi kender og elsker den,
under ledelse af Christoffer Møller og Gustaf Ljunggren,
med Jeppe Skovbakke og Jeppe Gram vil gå i dialog med

Vinylmesse
på Svaneke Bibliotek

den klassiske kvartet bestående af Cæcilie Balling, Jose-

Sporr å Borrinjholmsk 2
/ Spor af Bornholmsk II

Lørdag 21. september 10.00 - 13.00
Svaneke Bibliotek
Borgergade 4 · 3740 Svaneke
Gratis

som vi jo kender fra hendes samarbejde med bornholmske Bjarke Mogensen.

En aften på bornholmsk – med bornholmske kunstnere, professionelle som amatører med bornholmsk musik, tekster og
sange – kriteriet for udvælgelsen af kunstnerne er om de kan synge på, fortælle på,
spille og tale bornholmsk.
Lørdag 21. september 19.30 - 21.30
Svanekegaarden
Skippergade 6 · 3740 Svaneke
Entré 150 kr.

Campus.

Cæcilie Balling

Hvilke navne glæder du dig til at arbejde sammen med?
– Det er altid spændende, hvad unge kunstnere som
Josefine Weber og Laura Ziani vil finde på, men også mødet med, hvad jeg ikke tøver med at kalde legendariske
sange fra bandet Vildnis’ store bagkatalog, vil, tror jeg,
blive et glædeligt genhør med sangskrivning på dansk af
høj klasse.
– Og så er der det helt specielle, som man ikke så tit får
lov til, nemlig at møde en kunstner som Karmen Roivassepp på vej op og ud i verden med rasende fart.
Du gav mikrofonen til flere af musikerne sidste år – hvordan gik det, og sker det mon igen?
– For nogle af musikernes vedkommende steg det dem

Laura Ziani

lidt til hovedet sådan pludselig at stå i front, så jeg vil
nok i år være lidt mere forsigtig med at give mikrofonen
videre til dem...
Læs om årets kunstnere på www.bornholmskulturuge.dk

fine Weber, Laura Ziani under ledelse af Josefine Opsahl,

Kun for gæster med Kulturugebadge

Mød lokalt forankrede musiksamlere og
sælgere, og supplér din musik samling.
Vi præsenterer også folkebibliotekernes
netbaserede musiktilbud. Vil du sælge,
kontakt: michael.schmidt@brk.dk eller
Thomas.lauth.thomsen@brk.dk

på Bornholm ved de tre koncerter og en skolekoncert på

– Også solisterne vil gå ind i nye konstellationer og udfordre hinanden både stil- og sangmæssigt. Den fremadstormende jazzsangerinde Karmen Roivassepp, sangeren
og sangskriveren fra bandet Vildnis, Morten Nørby og jeg
selv vil gå på jagt i hinandens sangunivers og lede efter
helt friske fortolkninger af nye og gamle klassikere.
Karmen Roivassepp

– Derudover vil bratschist og mezzosopran Josefine
Weber tage os med en tur ind i operaens verden, ligesom

Udenfor Sæsonen
Kun for gæster med Kulturugebadge
Torsdag 19. september kl. 20.00 - 22.30
Brohuset, Slotslyngvej 9, 3770 Allinge
Fredag, 20. september kl. 20.00 - 22.30
Kyllingemoderen, Segenvej 50, 3720 Aakirkeby
Lørdag, 21. september kl. 20.00 - 22.30
Musikhuzet, St. Torv 6, 3700 Rønne
350 kr. incl. gebyr /dør 375 kr. incl gebyr
Billetsalget starter 1. april
Til Brohus-koncerten kan der købes speciel billet
til koncert + menu i restaurant Solveig til 700 kr.

Morten Nørby
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Teater / scenekunst

Litteratur

Bornholms Litteraturfestival

Cirkus i den fortryllende skov

F

or fjerde gang byder Aslak Gärtner

ventet. Og selv om der ikke var nogen vafler efter

på Bornholm med bukser på. Hun anlagde en øko-

og Melanie Hagedorn på Cirkus i

halvanden time, og det om aftenen selvfølgelig blev

æbleplantage og grønsagsproduktion på stedet. For

Soldalen – en festival, hvor

lidt koldt, fik vi rigtig meget positiv feedback fra

fyrre år siden overtog mine forældre, Isa og Fried-

internationale artister kommer og

publikum og så mange smilende ansigter. Samtidig

helm, stedet og opbyggede alt, hvad der nu skal

spiller deres forestillinger midt i

med at vejret også spillede med, alt i alt en fuldkom-

findes, fortæller Aslak. I år overtager vi gården og

den vilde nordbornholmske natur

men succes.

bliver den næste generation, og lad os se, hvad der

Det er i år anden gang, at festivalen er en del af

Hvordan bliver det bedre i år?

Bornholms Kulturuge. De to arrangører fortæller her,
hvad vi kan forvente os af dette års cirkusfestival.

kommer nu. Vi er i hvert fald meget inspirerede af
stedet og har mange drømme, planer og idéer.

– I år viser vi det samme program begge dage,
undtagen aftenbandet, som kun spiller lørdag. Vi

Og hvad er jeres planer og drømme for Soldalen?

– Dette års højdepunkter vil blandt andet være fore-

ønsker at sikre, at der er nok plads til publikum. Sid-

– Med Mostballaden som hoveddel af konceptet

stillingen Mosh Split af det Finske kompagni Sisus

ste år var det lidt trangt med parkeringen, og både

Soldalen vil vi gøre os selvstændige. Vi overtager

Sirkus, som består af fem talentfulde unge kvinder

i indgangen i baren og i madboderne kunne vi have

både produktionen, distributionen og administratio-

med akrobatiske færdigheder, energi og en god

været bedre forberedt. Vi håber og regner med, at

nen, ligesom vi driver udlejningen samt de kulturelle

portion humor, swing trapez i stor stil og Knekke

vi er bedre forberedt i år, og at vejret spiller med så

events som for eksempel Cirkus i Soldalen. Vi vil

Greine, som er et interaktivt og performativt eventyr

vidunderligt som sidste år. Skulle vejret ikke spille

gerne have, at Soldalen som helhed kan vokse, både

gennem skoven. Derudover har vi selvfølgelig kaffe,

med, så har vi allerede udarbejdet nogle nødplaner.

som adresse for flere virksomheder men også som

kage og et lille kunsthåndværkermarked, og om

Og selvfølgelig har vi et meget specielt program at

adresse for flere mennesker, familier og aktiviteter,

lørdagen vil der være livemusik for de sene gæster.

se frem til, igen er der nye forestillinger.

som interesserede fra nær og fjern kan komme og få

Hvorfor er det godt for jer at være med

Hvad er Soldalen for et sted?

i kulturugen?
– Samarbejdet med Kulturugen er godt for os

på Nordbornholm og er omgivet af en fortryllende

på den ene side, fordi reklamen adresseres til et

skov, som i 1940’erne var ejet af en meget ihærdig

bredere publikum, som vi ellers ikke ville nå, såsom

planteskolearbejder, som i sin fritid beplantede sko-

mennesker, der ikke kommer fra øen, og på den

ven med alskens specielle planter og træer. Stedet

anden side, selvfølgelig, på grund af den finansielle

ligner næsten en lille landsby, da der i løbet af de

støtte, som er nødvendig for den her slags kultu-

seneste 30 år er blevet bygget 13 små, fritstående

relle events. Derudover har det givet os et rigtig

farverige huse primært i træ. Alle bygninger ser

godt overblik over de kulturelle kræfter på øen, og

forskellige ud, og sådan er også de virksomheder,

desuden givet os meget ros og kredibility, som er

som Soldalen bærer præg af, meget forskellige: For

meget vigtig i jagten efter kulturmidler.

eksempel æblemosteriet Mostballaden, naturbørne-

næsten løbet over ende af publikum, mere end 700

– Soldalen blev navngivet i 1938 af Helene Ander-

besøgende var det dobbelte af hvad vi havde for

sen, som senere blev kendt som den første kvinde

Artisttalk
med Annemarie Helger

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Min smartphone er natur. Og jeg er. Jeg
prøver at begribe det. Kropslig og musikalsk performance undersøger grænsen
mellem menneskeligt liv og dødt stof, og
taler ind i debat om bæredygtighed, ny
teknologi og vores måde at leve på.
Søndag 15. september 20.00 - 21.00
Birca · Bolbyvej 7 · 3782 Klemensker
Entré 50 kr.

Mød Danmarks mest politiske skuespiller. En evig spilopmager der altid har
en holdning til Danmarks indenrigs- og
udlændingepolitik. Annemarie Helger har
tilegnet hele hendes liv til skuespillet og
den politiske satire.
Onsdag 18. september 15.00 - 16.30
Grønbechs Gård 4 · 3790 Hasle
Entré 85 kr.

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Redaktionschef for skønlitteratur på Lindhardt og Ringhof, oversætter og forfatter
Sune de Souza Schmidt-Madsen præsenterer sin første roman Kannibalens Lov ·
og fortæller om forlaget.
Søndag 15. september 15.00 - 17.00
Banken Gudhjem
Brøddegade 6 · 3760 Gudhjem
Entré 80 kr.

Mathilde Walter Clark er født og opvokset i Danmark hos sin danske mor, men
tilbragte somrene i USA hos sin amerikanske far. Hun har udgivet flere romaner og
har været tilknyttet dagblade og magasiner som fast klummeskribent.
Mandag 16. september 17.00 - 19.00
3751 Østermarie
Entré 100 kr.

Lene Kaaberbøl
– Skammerens Datter,
Vildheks og forfatterskabet
Kun for gæster med Kulturugebadge

Bornholms Børne og Unge Litteraturfestival præsenterer Danmarks bedste
fantasyforfattere. Lene startede som
meget ung med at skrive og har vundet
et utal af priser.
Tirsdag 17. september 11.00 - 13.00
Rønne Bibliotek
Pingels Alle 1 · 3700 Rønne
Entré 70 kr.

muligheder, er det oplagt at finde flere interessenter
som kan få inspiration og virke på ejendommen og
bidrage til ”kreativitets-konceptet” Soldalen.

Ordet har ordet "Mosaik"
Kun for gæster med Kulturugebadge

Det enkelt ord danner krystallisationspunkt for litterære indslag. Ordet behøver ikke at indgå i materialet, men det
skal præge det · ordet skal inspirere.
Venligst ikke overstige ca. 5 minutters
højtlæsning.

Hvilken historie ligger bag stedet?

Naturen Kalder
af Daily Fiction

Mathilde Walther Clark
– Lone Star

– Da Soldalen er et åbent sted og rummer mange

haven Liden Stina og hatteværkstedet Wilgart.

– Resultatet af sidste år var overvældende. Vi var

Sune de Souza SchmidtMadsen – Kannibalens Lov

gavn af gennem hele året.

– Soldalen er et meget specielt sted. Gården ligger

Hvordan gik det sidste år?
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Rockshow og lær en
linedance med Dirty Boots
Rock linedance show leveret af Dirty
Boots. Flot show til 60'er musik iført 60'er
kjoler, efterfulgt af lær at danse linedance.
Onsdag 18. september 16.30 - 17.00
Torvet foran Rådhuset
Storegade 64 · 3790 Hasle
Gratis

Mandag 16. september 19.00 - 22.00
Kirkebyvej 28 · 3751 Østermarie
Gratis

Kenneth Bøgh Andersen
– Antboy, Djævlekrig
og forfatterskabet
Kun for gæster med Kulturugebadge

Bornholms Børne og Unge Litteraturfestival præsenterer Danmarks bedste
fantasyforfattere. Kenneth startede som
meget ung med at skrive og har vundet
et utal af priser.
Tirsdag 17. september 13.00 - 15.00
Rønne Bibliotek
Pingels Alle 1 · 3700 Rønne
Entré 70 kr.

Cirkus i Soldalen
Kun for gæster med Kulturugebadge

Cirkus i Soldalen er en international
festival med forestillinger omhyldet af den
vilde bornholmske natur. Eventet vil præsentere ny-cirkus som kombinerer cirkus
med et stort udvalg af andre kunstformer,
så der vil være noget for hver en smag.
Lørdag 21. og søndag, 22. september
14.00-20.00
Maegårdsvej 4 · Olsker · 3770 Allinge
Entré 80 kr. voksne - 40 kr. børn

Lotterisvensken
– oplæsning/fortælling af
Anne Mette Kruse
Kun for gæster med Kulturugebadge

Anne Mette Kruse læser Lotterisvensken af Martin Andersen Nexø. Anne
Mette er en levende og fascinerende
formidler, der gør historier levende. Arrangementet kræver, at man har indløst
billet til museet.
Fredag 20. september 14.00 - 15.00
Martin Andersen Nexøs Hus
Ferskesøstræde 36 · 3730 Nexø
Entré 50 kr. for voksne
30 kr. mellem 13-18 år

Knud Romer – Forfatter
og samfundsrevser
Kun for gæster med Kulturugebadge

Knud Romer er kendt fra "Smagsdommerne" på DR2, som skuespiller i Lars Von
Triers "Idioterne" samt Christopher Boes
"Allegro". Knud Romer er også medforfatter på manuskriptet til "Off Screen", Christopher Boes prisvindende film fra 2006.
Fredag 20. september 17.00 - 19.00
Galleri Benmel
Nørre Strandvej 2 · 3730 Nexø
Entré 100 kr.

Batzer & Co
alias Arild Batzer

Niels Krause-Kjær –
Mørkeland og Kongekabale

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Han er 72 år, manden bag Roskilde Bogcafé og forlaget BATZER & CO og fik i år
Blixenprisen som årets redaktør. Norske
Arild Batzer har i over 40 år drevet boghandel og sit ikke-kommercielle forlag i
Roskilde.
Onsdag 18. september 19.00 - 21.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4 · 3790 Hasle
Entré 80 kr.

Marie Curie – et lys i mørket
Kun for gæster med Kulturugebadge

Forsker i stjernestøv, Anja C. Andersen, og
dr.odont., Frances Andreasen Østerfelt,
fortæller om en af nyere tids helt ekstraordinære personligheder.
Lørdag 21. september 13.00 - 15.00
Svanekegaarden
Skippergade 6 · 3740 Svaneke
Entré 70 kr.

Niels Krause-Kjærs hæsblæsende politiske spændingsroman Mørkeland er en
selvstændig fortsættelse til hans populære debutroman Kongekabale, der blev
filmatiseret af Nikolaj Arcel i 2004.
Torsdag 19. september 17.00 - 19.00
TV 2/Bornholm
Brovangen 1 · 3720 Aakirkeby
Entré 100 kr.

Puk Damsgaard
– om Den sorte kat i Mosul
og Mellemøsten
Kun for gæster med Kulturugebadge

Puk Damsgaard har vundet talrige andre
priser for sit arbejde, deriblandt Læsernes
Bogpris 2015 og Publicistklubbens Fortællerpris 2015. Den sorte kat i Mosul er en
fortælling fuld af overraskelser.
Søndag 22. september 19.00 - 21.00
Domen · Strandvejen 3 · 3770 Allinge
Entré 80 kr.

Få mest ud af ferien
på Bornholm, med vores
officielle rejseguide. Appen er
gratis, og giver dig adgang til
information om alle de oplevelser,
der venter dig.

Den
officielle
rejseguide

Hent appen gratis her
til både iOS og android:

BORNHOLMS KUNSTRUNDE
KR. HIMMELFARTSFERIEN 
21.-24. MAJ 2020
Med ”Bornholm”-app’en får du:
Beskrivelser, priser, åbningstider, rutekort til Bornholms
seværdigheder, oplevelser,
spisesteder, butikker,
transport og meget mere...

Bornholms Kunstrunde præsenterer et righoldigt udvalg af
keramik, glas- og billedkunst, fotografi, grafik og skulpturer, samt
arbejder med tekstil, i træ og smykker m.m., når bornholmske
kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og museer åbner deres døre
i Kristi Himmelfartferien torsdag 21. maj til søndag 24. maj 2020

Ferieøen

www.bornholmskunstrunde.dk

Bornholms Turistinformation
Du finder Bornholms Turistinformation rundt på hele øen,
hvor vi gerne hjælper med alle tænkelige spørgsmål om
Bornholm. Se vores åbningstider og find mere information
på www.bornholm.info
Find os her:
• Storegade 64, Hasle
• Sverigesvej 11, Allinge
• Ejnar Mikkelsensvej 27, Gudhjem
• Peter F. Heerings Gade 7, Svaneke
• Havnen 4B, Nexø
• Torvet 1, Aakirkeby
• Ndr. Kystvej 3, Rønne

Nyttige adresser
Transport
bornholmslinjen.dk
bornholmerbussen.dk
dsb.dk
bornholmerflyet.dk

Pakkerejser
www.bornholmtours.com/bornholms-kulturuge

