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PROGRAM

Velkommen til
over 100 kulturoplevelser
på 10 dage
11. - 20. september byder Bornholms Kulturuge på musik, kunst, teater, historie, kunsthåndværk, natur, litteratur og madkultur rundt omkring på hele øen.
Alt sammen med den fascinerende bornholmske sensommer som kulisse.
Bornholm viser, hvordan innovation, inspiration og samarbejde mellem ildsjæle
fremtryller kulturoplevelser på stribe.
Det er med en vis stolthed, at vi her i en Coronatid præsenterer et så flot
og alsidigt program.
Bornholms Kulturuge er en smeltedigel for nye eksperimenter og projekter på
tværs af genrer og kulturformer. Samtidig er aktiviteterne lokalt forankrede
og en del af Bornholms historie og tradition. Kom og bliv klogere på, hvad det
bornholmske kulturliv indeholder og formår. Hver dag fører dig til nye og ofte
overraskende steder.

Følg kultursporene

$

$

$

RY T M I S K M U S I K

KU N ST H Å N DVÆ R K

T E AT E R /
SC E N E KU N ST

$

$

$

N AT U R

M A D KU LT U R

H I STO R I E /
KU LT U R H I STO R I E

$

$

$

KU N ST

K L ASS I S K M U S I K

L I T T E R AT U R

Kulturugen er inddelt i By-dage således, at aktiviteterne stort set koncentreres
om bestemte dele af øen hver enkelt dag, jf. kortet på forsiden.
Dog har vi på grund af smitterisikoen med Covid-19 i nogen udstrækning
fraveget dette princip i år for på den måde at sprede publikum lidt mere. Men
det vil stadig være muligt at samle oplevelser til en hel dag uden at bevæge
sig ret langt omkring.

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

Dette program indeholder de aktiviteter, som var tilmeldt på tryktidspunktet,
og vi tager forbehold for aflysninger, ændringer og optagelse af flere arrangementer.
Kulturugens aktiviteter er forbeholdt gæster, som kan forevise kulturugens
badge, se bagerst i hæftet. Det fremgår af programmet, om der desuden skal
betales entré eller bookes billet. Nogle arrangementer kræver også tilmelding,
selvom der ikke tages entré. Se nærmere ved det enkelte arrangement i programmet og på www.bornholmskulturuge.dk der løbende opdateres med nyt.
grafisk design

God fornøjelse.
Hanne Strøby
Bestyrelsesmedlem
Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl.
Følg med på www.facebook.com/BornholmsKulturuge

F R E DAG 11. S E P T E M B E R

Torvedag og Harmonika

$$



Jubilæumsår og åbningsdag
Kulturugen så dagens lys for første gang i 2001 og det er således den
20. kulturuge, vi slår dørene op for i år. Det fejrer bl.a. ved at gøre åbningsdagen ekstra festlig.
Den 11. september venter jer en hel dag i Svaneke med gratis aktiviteter fra
morgen til aften.
Du kan deltage i en bogstavleg ved at studere forretningsvinduer i byens
centrum. Her finder du gamle fotos, der illustrerer Søfart og Handel i Svaneke
sammen med et bogstav. Inde i forretningen får du en kupon, der beskriver,
hvad bogstavlegen går ud på, og hvordan du løser opgaven. Når kuponen er
udfyldt og afleveret, deltager du i konkurrencen om præmier.
Talere og optrædende til den officielle åbning ankommer med skib til havnen,
hvor et jazzorkester tager imod, når de lægger til kaj og går i land. Selve
åbningsceremonien foregår i Brænderigænget med underholdning fra scene.
TV 2/Bornholm sender direkte fra selve den officielle åbning kl. 16.00-17.00.
Besøg byens restauranter, inden dagen slutter med teater og koncerter flere
steder i byen. Find hele programmet for åbningsdagen her i hæftet.

Torvefolket stiller op med
deres fine hjemmelavede produkter samt grøntsager og andre levnedsmiddelprodukter.
Der kan handles og den gode
stemning ledsages af toner fra
Fritz Madsens harmonika. Et
rigtigt Svanekemarked.

Kunstudstilling i Byrådssalen
Svaneke Byarkiv viser malerier
mv. fra den store samling af
kunstværker, som enten viser
motiver fra Svaneke eller er
fremstillet af kunstnere fra
byen.

Fredag 11. september
11.00 - 14.00
Svaneke Rådhus
Storegade 24
3740 Svaneke
Gratis

En guitar bliver til

$$$



Få indblik i hvordan et
håndbygget musikinstrument
bliver til. Guitarbygger Jakob
Bondo Schultz vil fortælle om
konstruktion, design og lyd –
fra det rå træ til den færdige
guitar. Fredag åbnes døren
i Svaneke til dette sjældne
håndværk.

Åbent i Gaias atelier




Fredag 11. september
10.00 - 21.00
Rundt omkring i Svaneke by
Gratis

$



Åbningsdag i Svaneke $$$$$$$$$
I anledning af, at det er 20.
gang, Bornholms Kulturuge
afholdes, er alle arrangementer på åbningsdagen i Svaneke
gratis for publikum. Kl. 16.00
er der officiel åbning med taler
og musik i Brænderigænget og
TV 2/Bornholm sender direkte
fra festlighederne.

Fredag 11. september
10.00 - 13.00
Brænderigænget
3740 Svaneke
Gratis

Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

Fredag 11. september
11.00 - 12.00
Bondo Guitars
Gænget / Nansensgade 4
3740 Svaneke
Gratis

$
Fredag 11. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

Håndværket – kunsthåndværk
i Gudhjem Mølle

$



20 medlemmer af ACAB
præsenterer et udvalg af det
bedste bornholmske kunsthåndværk i de smukke rammer
i Gudhjem Mølle. Oplev keramik, glas, smykker og tekstiler
til dig selv og dit hjem.

Hendes mest populære bøger er
Kongemordet, Dronningeofret,
Knud, den store og Som pesten, men Hanne Vibeke Holst
har skrevet både ungdomsromaner, romaner og debatbøger
– de fleste med ligestilling som
omdrejningspunkt.

Fredag 11. september
11.00 - 17.00
Gudhjem Mølle
Møllebakken 4C
3760 Gudhjem
Gratis

$


Fredag 11. september
13.00 - 16.00
Rundt omkring i Svaneke by – gå
efter lyden i tidsrummet
Gratis

$$$



Derude
Om menneskets forhold til
naturen i det 21. århundrede.
Helene Høm er fjerde generation i en bornholmsk kunstnerfamilie, og udstillingen er
skabt over et år, der vendte
op og ned på menneskets
ressourceforbrug, bevidsthed
og færden.

$

$$



Fredag 11. september
14.00 - 17.00
Undreværket
Kirkevej 2
3760 Gudhjem
Gratis

Hønseskidningen


Netop Hønseskidningen i Svaneke er noget helt ekstraordinært, i kraft af sine snart 30 år
på bagen. Der er altid masser
af mennesker omkring banen,
så der er lagt op til en fornøjelig aktivitet, der får enhver til
at trække på smilebåndet.

Fredag 11. september
13.00 - 15.00
Mariegården
Søndergade 24
3740 Svaneke
Gratis

Rundvisning i Rådhushaven
Der fortælles om Havens
historie og om alle de smukke
planter, urter og blomster, der
er dukket frem i de senere år.
Haven byder på en særlig
sanseoplevelse.

Fredag 11. september
14.00 - 15.30
Svanekegaarden
Skippergade 6
3740 Svaneke
Gratis Tilmelding nødvendig.



Øen, sangen og ensomheden
Gennem sommeren tager
kunstnerne rundt på øen
og optager flm og skriver
musik. Trådene samles ved
et arrangement, der vil byde
på musikalsk underholdning,
udstilling af skulpturer og en
dokumentarflm om ensomhed.

$



Svanekes gamle bytromme
Svanekes gamle bytromme,
som tidligere blev brugt, når
der skulle adviseres om begivenheder og nyheder, kommer
igen frem fra gemmerne, så
dagens mange oplevelser kan
annonceres rundt i Svaneke.

Hanne Vibeke Holst
– Som Pesten og forfatteren

Fredag 11. september
14.45 - 15.00
Brænderigænget
3740 Svaneke
Gratis

Havz Jazz på Havnen

$


Fredag 11. september
13.30 - 14.30
Start foran Svaneke Rådhus
Storegade 24
3740 Svaneke
Gratis

Mens vi venter på, at der
ankommer et skib med gæster
til åbningen, spiller orkestret
på Havnekajen. Derefter går
vi op til Kulturugens officielle
åbning i Brænderigænget,
ledsaget af musik.

Fredag 11. september
15.00 - 15.50
Svaneke Havn
Havnebryggen
3740 Svaneke
Gratis

Officiel åbning
af Bornholms Kulturuge 2020
Formand for Bornholms Kulturuge, Mikkel Bach-Jensen,
byder velkommen. Pernille
Kofod Lydolph, direktør for
Destination Borholm, holder
Åbningstale. Underholdning
med musik og sang.

$$$

Med udgangspunkt i højskolesangbogens tidsløse melodier, dykker duoen Lyra ned
i de mange fortællinger og
skaber en varm, inkluderende
koncertoplevelse med plads
til nysgerrighed og lydhørhed
såvel som fællessang og eftertænksomhed.

$



Turen starter i en særlig
stemning ved Søllingsgaard på
Torvet og slutter samme sted
og med samme lidt ”franskinspireret” stemning. Ved
afslutning serveres et glas.

Fredag 11. september
19.30 - 20.30
Svanekegaarden
Skippergade 2-8
3740 Svaneke
Gratis
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

1658 – Balladen om Bornholms befrielse

$$



En country-teaterkoncert om
dengang Bornholm sendte
svenskerne på porten og blev
dansk igen. Seks lystige skuespillere og musikere indtager
ladet på en teaterlastvogn og
spiller ude i den fri natur, med
højt til loftet og fuglesang som
kor.

Fredag 11. september
17.00 - 18.30
Søllingsgaard
Svaneke Torv 2
3740 Svaneke
Gratis

Gamle lege for børn

$



I Brænderigænget stiller nogle
lege- onkler og tanter op og
der findes på alt muligt. Det
anbefales at mindre børn har
deres forældre med.

$



Fredag 11. september
16.00 - 17.00
Brænderigænget
3740 Svaneke
Gratis

Tur til Kunsthåndværkere

Lyra på Svanekegaarden

Fredag 11. september
19.30 - 20.30
Fodboldbane
Sydskovvej
3740 Svaneke
Gratis

Musik og levende lys i Svaneke Kirke

$$



En anderledes musikoplevelse
i et kirkerum kun oplyst af
levende lys. Musikken er inspireret af filmmusikgenren samt
klassisk skandinavisk-baltisk
musik. Al musik er egne og nyere kompositioner af herboende Christian Boij, udført med
moderne teknologi.

Fredag 11. september
17.00 - 18.30
Brænderigænget
3740 Svaneke
Gratis

Fredag 11. september
20.00 - 21.00
Svaneke Kirke
Kirkepladsen 2
3740 Svaneke
Gratis

LØ R DAG 1 2. S E P T E M B E R

Drinks & Debatter

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Arrangementet er en afslappet
debat om håndværk og kunst.
Borsalino spiller god swingende jazzmusik, som hovedsagelig stammer fra 30’erne og
40’erne – dengang rigtige
mænd altid bar en Borsalino –
det gør de også.

Jubilæum – før, nu og i fremtiden?
Kun for gæster med Kulturugebadge

Fredag 11. september
18.00 - 20.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 40 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Udstilling og talks. Bornholms
Museum stiller skarpt på
jubilæer og festkultur gennem
en udstilling og talks. Hvorfor
fejrer vi jubilæer? Hvad gjorde
man før i tiden? Og hvad med
i fremtiden? Er personlige jubilæer en uddøende race?

Lørdag 12. september
10.00 - 17.00
Bornholms Museum
Skt. Mortens Gade 29
3700 Rønne
Gratis

$

Folkemødevandring

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Vil du gerne lære mere om
Folkemødets historie? Er du
interesseret i at blive klogere
på hvordan man planlægger
og afholder en festival? Og vil
du gerne høre mere om hvordan Folkemødet har forvandlet
Allinge og Bornholm?

Svaneke Byarkiv viser malerier
mv. fra den store samling af
kunstværker, som enten viser
motiver fra Svaneke eller er
fremstillet af kunstnere fra
byen.

Lørdag 12. september
10.00 - 12.00
Folkemødehuset
Sverigesvej 1
3770 Allinge
Gratis

$$



Postcards from…
Mød fotografen Martin Thaulow
Foredrag med fotograf Martin
Thaulows i anledning af
udstillingen Postcards from…
Et stærkt visuelt udtryk og den
personlige fortælling er i fokus
for kunstneren, som ønsker at
bryde med billedet af flygtninge som en kollektiv masse.

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

$$

Lørdag 12. september
11.00 - 12.00
Rønne Bibliotek
Pingels Allé 1
3700 Rønne
Gratis

Åbent i Gaias atelier

$


Lørdag 12. september
10.00-11.45 og 15.00-16.45
Cirkusbygningen i Sandvig
(tidl. Cirkus Stjerneskud)
Nygade 2
Sandvig
3770 Allinge
Entré Børn: 80 kr. Voksne: 120 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Keramik kursus på Grønbechs Gård

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Skab din egen raku glasur. Du
skal bare være mellem 10 og
100 år. På Bornholms Center
for Kunsthåndværk – Grønbechs Gård kan du lære at
arbejde med raku glasur og få
brændt et værk i samarbejde
med keramiker Lone Skousen
Petersen.

Lørdag 12. september
11.00 - 14.00
Svaneke Rådhus
Storegade 24
3740 Svaneke
Gratis

Kun for gæster med Kulturugebadge

Lørdag 12. september
10.00 - 15.00
Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

Musen, Fuglen & Pølsen – i Sandvig
Der var engang en mus, fugl
og en pølse som boede sammen … Sådan begynder et
vaskeægte forfærdeligt sjovt
eventyr. Kom og oplev kartofler, friskbagte boller, en pølse
og køkkenredskaber indtage
hovedrollerne i et anderledes
teaterstykke.

$



Et grønt rum i litteraturen
Erichsens Gård inviterer til
en litterært slentretur i den
smukke historiske byhave hvor
nogle af 1800-tallets store
kulturpersoner – Zahrtmann
og Drachmann – tilbragte flere
somre. Få et kig ind i litteraturens have, dets sprogblomster
og personer.

Kunstudstilling i Byrådssalen

Lørdag 12. september
10.00-12.30 og 13.00-15.30
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 275 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

Lørdag 12. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

Håndværket – kunsthåndværk
i Gudhjem Mølle


20 medlemmer af ACAB
præsenterer et udvalg af det
bedste bornholmske kunsthåndværk i de smukke rammer
i Gudhjem Mølle. Oplev keramik, glas, smykker og tekstiler
til dig selv og dit hjem.

Lørdag 12. september
11.00 - 17.00
Gudhjem Mølle
Møllebakken 4C
3760 Gudhjem
Gratis

$

BÅND – udstilling

$$



Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

Om menneskets forhold til
naturen i det 21. århundrede.
Helene Høm er fjerde generation i en bornholmsk kunstnerfamilie, og udstillingen er
skabt over et år, der vendte
op og ned på menneskets
ressourceforbrug, bevidsthed
og færden.

Lørdag 12. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis

$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

$

$$

Lørdag 12. september
15.00 - 17.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 40 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

BÅND

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Lørdag 12. september
13.00 - 15.00
Sandlinjen 3 3770 Allinge
Entré 70 kr. Børn under 15 år gratis

$$$



På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Artist talk med Mari Keto
Mød kunsthåndværker og
guldsmed Mari Keto i hendes
udstilling UnControl. UNcontrol er en udstilling om en
materiel verden, der forandrer
sig, og om at bruge naturressourcer på alternative måder.

Lørdag 12. september
13.00 - 16.00
Hjorths Fabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
Gratis

Kun for gæster med Kulturugebadge

Gudhjem Museum

Lørdag 12. september
14.00 - 17.00
Undreværket
Kirkevej 2
3760 Gudhjem
Gratis

Kun for gæster med Kulturugebadge

Sandvig som frontlinje og slagmark
En kulturhistorisk vandring
i Sandvig og omegn, om de
mange krige og slag har sat sit
præg på Sandvigs historie.

$



Børne workshop på Hjorths Fabrik
Hjorths Fabrik afholde en
workshop for børn. Her vil der
være rig mulighed for at lege
med leret, at afprøve lokale
materialer, og forsøge sig med
overflader og strukturer.

Derude

Et samarbejde mellem skulptur
og ord. Dennis Gade Kofod
skriver korte tekster til Kirsten
Lillelunds små skulpturer. Kirsten Lillelund laver små figurer
til Dennis Gade Kofods korte
tekster.

Lørdag 12. september
15.00-15.30, 16.00-16.30 og
17.00-17.30
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis

Cirkus i Soldalen – Mini-Edition

$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Lørdag 12. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening

Soldalen vil åbne dets døre
og byde publikum velkommen
til et finurligt event – Cirkus i
Soldalens Mini-Edition, som
viser en sjov, hårrejsende,
medrivende og grænseoverskridende cirkusforestilling.

Lørdag 12. september
15.00-17.00 og 17.00-19.00
Soldalen
Maegårdsvej 4
3770 Allinge
Entré 50 kr. voksne / 30 kr. børn
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Maria Helleberg
– den historiske romans dronning

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Maria Helleberg skriver fortrinsvis historiske romaner og bliver
ofte kaldt den historiske romans
dronning. Hun er en af de mest
produktive forfattere, når det
gælder historiske romaner og har
skrevet om konger, dronninger
og guldalderens kunstnere.

Lørdag 12. september
16.00 - 17.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Radioskumringsbiograf på Hammershus

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Imens solen går ned samles
vi på borgen. Vi dykker ned i
ældgamle magtspil og forviklinger. Vi skal ind i historiens
tåge, til dengang borgen
opstod som en tanke. Hvem
fik den tanke? Og hvorfor?
Og hvad er det, der rumler i
bjerget?

Klovne-træning for voksne

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Klovne-træning er både en teatermetode og også en metode at udvikle sin personlighed
i form af sin egen klovn, som vi
alle har inde i os. Vi arbejder i
grupper i beskyttede rammer
uden publikum, men måske
har vi lyst til at vise, hvad vi
har udviklet sammen.

Søndag 13. september
10.00-11.30 og 15.00-16.30
Cirkusbygningen Sandvig
Nygade 2
3770 Allinge
Entré 100 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Keramik kursus på Grønbechs Gård

$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Lørdag 12. september
17.00 - 18.30
Hammershus
Langebjergvej
3770 Allinge
Entré 45 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Skab din egen raku glasur. Du
skal bare være mellem 10 og
100 år. På Bornholms Center
for Kunsthåndværk – Grønbechs Gård kan du lære at
arbejde med raku glasur og få
brændt et værk i samarbejde
med keramiker Lone Skousen
Petersen.

Søndag 13. september
10.00-12.30 og 13.00-15.30
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 275 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

SØ N DAG 1 3. S E P T E M B E R

Jubilæum – før, nu og i fremtiden?

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Udstilling og talks. Bornholms
Museum stiller skarpt på
jubilæer og festkultur gennem
en udstilling og talks. Hvorfor
fejrer vi jubilæer? Hvad gjorde
man før i tiden? Og hvad med
i fremtiden? Er personlige jubilæer en uddøende race?

$



Svaneke Byarkiv viser malerier
mv. fra den store samling af
kunstværker, som enten viser
motiver fra Svaneke eller er
fremstillet af kunstnere fra
byen.

Søndag 13. september
10.00 - 17.00
Bornholms Museum
Skt. Mortens Gade 29
3700 Rønne
Gratis

Landart – et æstetisk møde med naturen
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kunstner Lene Degett vil
sammen med børn og voksne
skabe værker af naturens
egne materialer. Land Art
er en leg og et samarbejdsprojekt i fordybelse, indsigt
og kommunikation. Det er et
æstetisk møde med naturen
på naturens præmisser.

Kunstudstilling i Byrådssalen

$$

Søndag 13. september
11.00 - 14.00
Svaneke Rådhus
Storegade 24
3740 Svaneke
Gratis

Vi mødes i det grønne Rø

$$$$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Søndag 13. september
10.00 - 14.00
Sigtevej 14
Rø Plantage
3760 Gudhjem
Gratis

Udstilling med kunstnere i Rø.
Marked med lokale fødevareproducenter samt kræmmermarked med levende musik.
Lege for børn og voksne.
4-Kløver-Klyngen fortæller
om projektet ”Vi mødes i det
Grønne”, om det forbindende
stisystem byerne imellem.

Søndag 13. september
11.00 - 17.00
Rø Skolevej 16
Rø
3760 Gudhjem
Gratis

Åbent i Gaias atelier

$



Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Søndag 13. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Pilgrimsvandringen fra Hammershus til Sct. Ib $
Hør om vandringen fra Hammershus gennem Midtbornholm til Sct. Ib ved Ibsker.
Temaet er Taknemmelighed på
de 80 km. Hver morgen sendes pilgrimmene afsted med
“åndeligt rugbrød” i bagagen
og efter hver etape tilbydes
overnatning et nyt sted.

Søndag 13. september
11.00 - 20.00
Lindevej 25
3782 Klemensker
Gratis

$$



Søndag 13. september
15.00 - 16.00
Ny Kirke
Ellebyvej 1
Nyker
3700 Rønne
Gratis

Musen, Fuglen & Pølsen – i Klemensker

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Der var engang en mus,
fugl og en pølse som boede
sammen… Sådan begynder et
vaskeægte forfærdeligt sjovt
eventyr. Kom og oplev kartofler, friskbagte boller, en pølse
og køkkenredskaber indtage
hovedrollerne i et anderledes
teaterstykke.

Søndag 13. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis

Rundvisning i Aarsballe mose og omegn
Kun for gæster med Kulturugebadge

Turen på ca. 2 km går rundt
om mosen. Undervejs får du
fortællinger om historien og
naturen. Vi slutter på Aarsballe
Stadion i Medborgerhuset,
hvor Borgerforeningen byder
på kaffe mm. og hvor du får
en lille historie om AAB og
stadion.

Søndag 13. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening

Kun for gæster med Kulturugebadge

BÅND – udstilling
Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

$$$



Kunst, håndværk og passion
Udstilling af resultaterne af
lokales ”sysler”. En bred og
mangfoldig udstilling, som
skal vise resultaterne af de
sysler, der gør lokale beboere
glade. Både dem som arbejder
professionelt, og dem som har
det som hobby.

Gudhjem Museum

$$

Søndag 13. september
15.00 - 16.45
KIF-Centret
Lindevej 25
3782 Klemensker
Entré Børn: 80 kr. Voksne: 120 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Artist talk med Signe Fensholt

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Søndag 13. september
13.00 - 15.00
Gadekæret
Aarsballegård
Aarsballe By 2
3700 rønne
Gratis

Signe Fensholt fortæller her
om sin udstilling ”Behold:
Become”, der åbner i uge 43.
Udstillingen viser den kraft
og rigdom, der er i keramiske
materialer, den rå dynamik de
besidder og den poesi, der
kan opstå.

Søndag 13. september
15.00 - 16.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 40 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Cirkus i Soldalen – Mini-Edition

$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Soldalen vil åbne dets døre og
byde publikum velkommen
til et finurligt event – Cirkus i
Soldalens Mini-Edition – som
viser en sjov, hårrejsende,
medrivende og grænseoverskridende cirkusforestilling,
efterfulgt af live musik og
åben bar.

Søndag 13. september
15.00-17.00 og 17.00-19.00
Soldalen
Maegårdsvej 4
3770 Allinge
Entré 50 kr. voksne/30 kr. børn
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Late-Night-Koncert
med Andrea Pellegrini og Bjarke Mogensen

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

En klassisk koncert med
Andrea Pellegrini og Bjarke
Mogensen er en kobling
mellem en klassisk mezzosopran i klassisk sang og det lille
kompakte akkordeon. Duoen
har opført koncerter over hele
landet og i udlandet.

Søndag 13. september
21.00 - 22.30
Sct. Klemens Kirke
Bedegadevej 1
3782 Klemensker
Entré 200 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

M A N DAG 14. S E P T E M B E R

Carsten Jensen – debattøren

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Carsten Jensen er aldrig
bange for at sige sin mening
om krig, kærlighed og samfundsforhold. Han er uddannet
mag.art. i litteraturvidenskab
og er adjungeret professor
i kulturanalyse, men han er
mest kendt for sit store forfatterskab.

Søndag 13. september
16.00 - 17.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Modeler din egen skulptur
efter Croquis-model.

Mandag 14. september
10.00 - 13.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 1.500 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Et grønt rum i litteraturen

$$


Søndag 13. september
17.00 - 18.30
Birca
Bolbyvej 7
3782 Klemensker
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

MÉDULA – danseforestilling på BIRCA

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Den dansk-spanske duo
Manon & Borja, viser en workin-progress version af deres
danseforestilling MÉDULA,
skabt mellem den nordlige del
af Spanien og Bornholm.

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Island Connect 2020
BIRCA viser work-in-progress
visninger af danske Jokers
Dinner og græske Creo Dance
Company, der har deltaget i
projektet Island Connect op til
Kulturugen.

Ler croquis

Søndag 13. september
19.00 - 20.00
BIRCA
Bolbyvej 7
3782 Klemensker
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Erichsens Gård inviterer til
en litterært slentretur i den
smukke historiske byhave hvor
nogle af 1800-tallets store
kulturpersoner – Zahrtmann
og Drachmann – tilbragte flere
somre. Få et kig ind i litteraturens have, dets sprogblomster
og personer.

Mandag 14. september
10.00 - 15.00
Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

Over stok og sten – kunstudstilling med
publikumsinddragelse


Hver dag under kulturugen inviteres publikum til at deltage i udførelse af fællesværket Over stok og
sten. Alle og selvsagt også børn kan
deltage. Værket kan, når eventet
er slut, købes til små priser i større
eller mindre stykker Kunstnerne vil
lægge benspænd ind undervejs.

Mandag 14. september
10.00-16.00
Galleri M
Rabækkevej 8
3700 Rønne
Gratis

$

Jubilæum – før, nu og i fremtiden?

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Udstilling og talks. Bornholms
Museum stiller skarpt på
jubilæer og festkultur gennem
en udstilling og talks. Hvorfor
fejrer vi jubilæer? Hvad gjorde
man før i tiden? Og hvad med
i fremtiden? Er personlige jubilæer en uddøende race?

Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

Mandag 14. september
10.00 - 17.00
Bornholms Museum
Skt. Mortens Gade 29
3700 Rønne
Gratis

$

Gudhjem Museum
På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Mandag 14. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

Besøg stenværkstedet på NaturBornholm

$

$$$
Mandag 14. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening

Guidede ture på Rønne Theater

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Rønne Theater har været i
brug siden 1823 og er det
dagligt. Rønne Theater er
landets ældste, fungerende
teater og vidner om en rig teatertradition på Bornholm, bl.a.
med stykker, der er skrevet og
opført på bornholmsk.

Mandag 14. september
11.00 - 15.00
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
Gratis

Da ildsjæle ændrede Bornholm 1956-1886

$

Mandag 14. september
14.00 - 15.00
Teaterstræde 2
3700 Rønne
Gratis

Åbent hus i Vestermarie Folkeskov
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Hvor kom samfundssindet fra
under coronakrisen, og hvor
kom folkeligheden fra efter
indførelsen af Grundloven i
1849? Ved at følge ildsjælenes
initiativer bliver det klart, at
vores kultur er skabt af mennesker, der ville noget.

Mandag 14. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis





I stenværkstedet præsenteres
du for de bornholmske bjergarter og du kan selv prøve
dig frem og skære i en granit
eller sandsten. Hvordan ser
stenen ud indeni, og hvordan
kan man kende de forskellige
mineraler.

$$



Åbent i Gaias atelier
Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

BÅND – udstilling

Mandag 14. september
12.00 - 14.00
Start ved Aa Kirkes våbenhus
Storegade 2
3720 Aakirkeby
Gratis

Fest i Vestermarie Folkeskov. Vi
begynder med små events inden for natur og kulturhistorie
og slutter af med fællesspisning. Vestermarie borgerforening sørger for grillen, resten
medbringes. Det hele er gratis
og du kan komme og gå som
du har lyst.

Mandag 14. september
14.00 - 20.00
Kirkemøllevejen 15
Vestermarie
3700 Rønne
Gratis

$$

T I RS DAG 1 5. S E P T E M B E R

Musen, Fuglen & Pølsen – i Østermarie

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Der var engang en mus, fugl
og en pølse som boede sammen … Sådan begynder et
vaskeægte forfærdeligt sjovt
eventyr. Kom og oplev kartofler, friskbagte boller, en pølse
og køkkenredskaber indtage
hovedrollerne i et anderledes
teaterstykke.

Mandag 14. september
15.00 - 16.45
Det Levende Køkken
Løvsangervej 2
3751 Østermarie
Entré Børn: 80 kr. Voksne: 120 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Mandag 14. september
16.00 - 17.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Mandag 14. september
16.00 - 18.00
Vært: Helle Phil og Christian Larsen
Vestre Sømarksvej 4
3720 Aakirkeby
Entré 100 kr. / dør 125 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Det er så yndigt at følges ad

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kgl. operasanger og nu instruktør Ylva Kihlberg har iscenesat denne koncert der fører
os igennem nogle af operalitteraturens største kærlighedsscener, på dansk. Bornholms
egen Morten Lassenius Kramp
har skabt kostumerne.

Modeler din egen skulptur
efter Croquis-model.

Tirsdag 15. september
10.00 - 13.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 1.500 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Et grønt rum i litteraturen

$$



Timeout – i Pedersker
Brandt & Billing har tænkt
dybe tanker og har haft rigtig
god tid til det. Det er blevet til
en række sange fra og om en
ny virkelighed. Timeout fremføres i hyggelige rammer, som
baghave/dagligstuekoncerter i
private værters gæstfrie hjem.

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Anna Grue – en dansk krimidronning
Anna Grue er en af Danmarks
mest læste krimiforfattere. I
2005 debuterede hun med
romanen Noget for noget og
i 2006 blev hun forfatter på
fuld tid. I 2010 udgav hun Den
skaldede detektiv, som blev inspirationskilde til TV-2 Charlies
krimiserie Sommerdahl.

Ler croquis

Erichsens Gård inviterer til
en litterært slentretur i den
smukke historiske byhave hvor
nogle af 1800-tallets store
kulturpersoner – Zahrtmann
og Drachmann – tilbragte flere
somre. Få et kig ind i litteraturens have, dets sprogblomster
og personer.

Tirsdag 15. september
10.00 - 15.00
Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

Over stok og sten – kunstudstilling med
publikumsinddragelse


Hver dag under kulturugen inviteres publikum til at deltage i udførelse af fællesværket Over stok og
sten. Alle og selvsagt også børn kan
deltage. Værket kan, når eventet
er slut, købes til små priser i større
eller mindre stykker Kunstnerne vil
lægge benspænd ind undervejs.

Tirsdag 15. september
10.00-16.00
Galleri M
Rabækkevej 8
3700 Rønne
Gratis

Jubilæum – før, nu og i fremtiden?
Kun for gæster med Kulturugebadge

Mandag 14. september
19.30 - 21.00
Aa Kirke
Storegade 2
3720 Aakirkeby
Entré 200 kr. 100 kr. under 25 år
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

$

Udstilling og talks. Bornholms
Museum stiller skarpt på
jubilæer og festkultur gennem
en udstilling og talks. Hvorfor
fejrer vi jubilæer? Hvad gjorde
man før i tiden? Og hvad med
i fremtiden? Er personlige jubilæer en uddøende race?

Tirsdag 15. september
10.00 - 17.00
Bornholms Museum
Skt. Mortens Gade 29
3700 Rønne
Gratis

$

Åbent i Gaias atelier

$



Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

Vi invitere børn og unge til det
helt store pølsegilde. Giv dit
bud på hvordan en pølseskive,
en pølseende eller pølseranke
kan se ud, med gips, cement,
stof, pigment farver og naturmaterialer.

Tirsdag 15. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

$$

$

Tirsdag 15. september
16.00 - 18.00
Gaias atelier
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Thomas Korsgaard – det unge talent

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Thomas Korsgaard debuterede
med romanen Hvis der skulle
komme et menneske forbi i
2017. Bogen gav anledning til
litterære diskussioner, topanmeldelser, masser af omtaler
og interviews og blev nomineret til debutantprisen.

Tirsdag 15. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis

$$$

Tirsdag 15. september
16.00 - 17.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Julius Svendsens Fødselsdagsfest

$

Kun for gæster med Kulturugebadge



På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Croquis tegning i Gaias atelier
Prøv at tegne croquis efter
nøgen model ved Gaia Armyrantis Trampedachs atelier i
Østermarie. Arrangementet er
for nysgerrige sjæle i alle aldre
og man behøver ikke have nogen erfaring for at tegne med.

Tirsdag 15. september
13.00 - 15.00
Mariegården
Søndergade 24
3740 Svaneke
Entré 20 kr.



Gudhjem Museum

Tirsdag 15. september
15.30 - 17.30
Beast
Godthåbsvej 23
3751 Østermarie
Gratis

Kun for gæster med Kulturugebadge

BÅND – udstilling
Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Øen, sangen og ensomheden
Gennem sommeren tager
kunstnerne rundt på øen
og optager flm og skriver
musik. Trådene samles ved
et arrangement, der vil byde
på musikalsk underholdning,
udstilling af skulpturer og en
dokumentarflm om ensomhed.

Skulpturelt pølsegilde

Tirsdag 15. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening

gaardens madkulturfest er i
2020 særligt festlig. Mangeårig kok fra Åkirkebyhallerne
Tom Stobberup og Hotel
Fredensborgs grand old man
Claus Seest Dam står bag gryderne til denne underholdende fødselsdag med udsmykning, skåltaler og sang.

Tirsdag 15. september
18.00 - 21.00
Bornholms Madkulturhus
Melstedvej 25A
3760 Gudhjem
Entré 425 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Det er så yndigt at følges ad

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kgl. operasanger og nu instruktør Ylva Kihlberg har iscenesat denne koncert der fører
os igennem nogle af operalitteraturens største kærlighedsscener, på dansk. Bornholms
egen Morten Lassenius Kramp
har skabt kostumerne.

Tirsdag 15. september
19.30 - 21.00
Aa Kirke
Storegade 2
3720 Aakirkeby
Entré 200 kr. 100 kr. under 25 år
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Kære Dagbog – i Aakirkeby

$$

$



Hver dag under kulturugen inviteres publikum til at deltage i udførelse af fællesværket Over stok og
sten. Alle og selvsagt også børn kan
deltage. Værket kan, når eventet
er slut, købes til små priser i større
eller mindre stykker Kunstnerne vil
lægge benspænd ind undervejs.

Onsdag 16. september
10.00-16.00
Galleri M
Rabækkevej 8
3700 Rønne
Gratis

Jubilæum – før, nu og i fremtiden?

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Navlepilleri fra ældrebyrdens
krænkelsesparate overdrev.
Lars Holmsted og Vuvuzela
gør det igen. Vi blander underfundig kortprosa og langhåret
akustisk jazz i et appellerende
og spiseligt mix, så de der
hader jazz kan fornøje sig med
teksterne, og omvendt.

Over stok og sten – kunstudstilling med
publikumsinddragelse

Tirsdag 15. september
19.30 - 22.00
Bornholms Højskole
Almindingsvej 35
3720 Åkirkeby
Entré 90 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Udstilling og talks. Bornholms
Museum stiller skarpt på
jubilæer og festkultur gennem
en udstilling og talks. Hvorfor
fejrer vi jubilæer? Hvad gjorde
man før i tiden? Og hvad med
i fremtiden? Er personlige jubilæer en uddøende race?

Onsdag 16. september
10.00 - 17.00
Bornholms Museum
Skt. Mortens Gade 29
3700 Rønne
Gratis

O N S DAG 1 6. S E P T E M B E R

Ler croquis

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Modeler din egen skulptur
efter Croquis-model.

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Onsdag 16. september
10.00 - 13.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 1.500 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Et grønt rum i litteraturen


Erichsens Gård inviterer til
en litterært slentretur i den
smukke historiske byhave hvor
nogle af 1800-tallets store
kulturpersoner – Zahrtmann
og Drachmann – tilbragte flere
somre. Få et kig ind i litteraturens have, dets sprogblomster
og personer.

Vandring i Gudhjems bynære natur

$$

Turen vil byde på små historiske og nutidige fortællinger,
lidt om særlige planter og
blomster, samt byens Grønne
gruppes arbejde med at
bevare de grønne oaser, stier
og trapper.

Onsdag 16. september
10.30 - 12.00
Gudhjem Havn
Gratis

Hullehavn og Frenne Odde – natur og kultur $
Kun for gæster med Kulturugebadge

Onsdag 16. september
10.00 - 15.00
Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

Vandretur ad kyststien til
natur og kulturminde syd for
Svaneke. Vi ser på botanik,
insekter, geologi bautasten,
ruiner af gamle sildefiskerboder forsvarsskanser og meget
mere.

Onsdag 16. september
10.30 - 12.00
Start P-pladsen
ved Hullehavn/Svaneke Fyr
Gratis

Åbent i Gaias atelier

$



Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Onsdag 16. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

$

$$



$
Onsdag 16. september
13.00 - 18.00
Cafe Norresan
3760 Gudhjem
Gratis

Fødselsdag på Melstedgård

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Melstedgård inviterer dig
til at komme og fejre Julius
Svendsen med fødselsdagskager & kaffe/the i salen. Udover
skønne kager er der historier,
spillemænd, gamle lege og fin
udsmykning.

Onsdag 16. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis

Artist talk med træsmeden fra Gudhjem
Kun for gæster med Kulturugebadge

I toppen af Gudhjem Mølle
fortæller tømrer, snedker og
trædrejer Hans-Henning Pedersen historier fra sit liv med
træ. Hans-Henning er medlem
kunsthåndværkerforeningen
ACAB og har siden 1981 udstillet sine drejearbejder i ind- og
udland.

TING – i Gudhjem
Kom med til en anderledes
oplevelse og gå på opdagelse
i TING – et life size brætspil om
menneskers forhold til ting.
Intet andet pattedyr på Jorden
er afhængig af objekter, på
samme måde som mennesker
er. Vi kan ikke gøre noget uden
vores ting.

Onsdag 16. september
11.00 - 17.00
Gudhjem Mølle
Møllebakken 4C
3760 Gudhjem
Gratis

BÅND – udstilling

Onsdag 16. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening





Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

$$$



Håndværket – kunsthåndværk
i Gudhjem Mølle
20 medlemmer af ACAB
præsenterer et udvalg af det
bedste bornholmske kunsthåndværk i de smukke rammer
i Gudhjem Mølle. Oplev keramik, glas, smykker og tekstiler
til dig selv og dit hjem.

Gudhjem Museum

$

Onsdag 16. september
13.00-13.45 og 14.30-15.15
Melstedvej 25
3760 Gudhjem
Entré 140 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Guidede ture på Rønne Theater
Kun for gæster med Kulturugebadge

Onsdag 16. september
13.00 - 14.00
Gudhjem Mølle
Møllebakken 4C
3760 Gudhjem
Gratis

Rønne Theater har været i
brug siden 1823 og er det
dagligt. Rønne Theater er
landets ældste, fungerende
teater og vidner om en rig teatertradition på Bornholm, bl.a.
med stykker, der er skrevet og
opført på bornholmsk.

Onsdag 16. september
14.00 - 15.00
Teaterstræde 2
3700 Rønne
Gratis

$

Barokkens Dansemusik – i Gudhjem

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

”Ensemble Helt Barokt”, bestående af ChrisTina Gornitzka,
blokfløjte, Hans Askou, violin,
Robert Wilbrandt, cello, Leif
Kofod Hansen, klaver/cembalo
spiller og fortæller om barokkens dansemusik.

Kun for gæster med Kulturugebadge
Onsdag 16. september
16.00 - 17.00
Lauegård
Erling Åbye Dam
Gudhjemvej 64
3760 Gudhjem
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Jesper Clemmensen
– Anden Verdenskrig og Den kolde krig

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Jesper Clemmensen er journalist
og forfatter. Han har tilrettelagt
en lang række dokumentar-programmer til både DR1, DR2 og
TV-2. Han har også en historisk
interesse for Anden Verdenskrig
og Den kolde krig og debuterede
i 2012 med Flugtrute Østersøen.

Moments’ Notice Earthbound//Earthsound $$

Onsdag 16. september
16.00 - 17.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Moments’ Notice giver koncert
i forbindelse med udstillingen
Earthbound. Duoen spiller
deres egne fortolkninger af
jazzens evergreens samt vil
til denne lejlighed uropføre
værker som er blevet til ud fra
udstillingens overskrift.

Onsdag 16. september
17.00 - 19.00
Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Julius Svendsens Fødselsdagsfest

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

gaardens madkulturfest er i
2020 særligt festlig. Mangeårig kok fra Åkirkebyhallerne
Tom Stobberup og Hotel
Fredensborgs grand old man
Claus Seest Dam står bag gryderne til denne underholdende fødselsdag med udsmykning, skåltaler og sang.

Onsdag 16. september
18.00 - 21.00
Bornholms Madkulturhus
Melstedvej 25A
3760 Gudhjem
Entré 425 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk
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Timeout – i Gudhjem

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Brandt & Billing har tænkt
dybe tanker og har haft rigtig
god tid til det. Det er blevet til
en række sange fra og om en
ny virkelighed. Timeout fremføres i hyggelige rammer, som
baghave/dagligstuekoncerter i
private værters gæstfrie hjem.

$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Onsdag 16. september
16.00 - 18.00
Vært: Stig Westermann
Salenevej 6
3760 Gudhjem
Entré 100 kr. / dør 125 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Gudhjem & Kunsten – foredrag
Kun for gæster med Kulturugebadge

Med udgangspunkt i Martin
Melsteds nøgleroman ”Dårernes By” (Gyldendal 1941)
causerer forfatter og journalist
Peter Tiemroth over gudhjemboernes holdning til byens
mange berømte kunstnere
igennem årene.

Jubilæum – før, nu og i fremtiden?

Onsdag 16. september
17.00 - 18.00
Undreværket
Kirkevej 2
3760 Gudhjem
Gratis

$

Udstilling og talks. Bornholms
Museum stiller skarpt på
jubilæer og festkultur gennem
en udstilling og talks. Hvorfor
fejrer vi jubilæer? Hvad gjorde
man før i tiden? Og hvad med
i fremtiden? Er personlige jubilæer en uddøende race?

Torsdag 17. september
10.00 - 17.00
Bornholms Museum
Skt. Mortens Gade 29
3700 Rønne
Gratis

Over stok og sten – kunstudstilling med
publikumsinddragelse


Hver dag under kulturugen inviteres publikum til at deltage i udførelse af fællesværket Over stok og
sten. Alle og selvsagt også børn kan
deltage. Værket kan, når eventet
er slut, købes til små priser i større
eller mindre stykker Kunstnerne vil
lægge benspænd ind undervejs.

Torsdag 17. september
10.00-16.00
Galleri M
Rabækkevej 8
3700 Rønne
Gratis

$

Et grønt rum i litteraturen

$$



Erichsens Gård inviterer til
en litterært slentretur i den
smukke historiske byhave hvor
nogle af 1800-tallets store
kulturpersoner – Zahrtmann
og Drachmann – tilbragte flere
somre. Få et kig ind i litteraturens have, dets sprogblomster
og personer.

Torsdag 17. september
10.00 - 15.00
Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Torsdag 17. september
10.00 - 12.00
Start P-pladsen ved Christianshøjkroen
Gratis

$



KUNSTREAKTOREN
– indsamling/aktioner
Med projekt KUNSTREAKTOREN vil Kunstpartiet gå fra dør
til dør og indsamle affald hos
lokalbefolkningen i Klemensker. Hvis du vil have et kort
besøg, bare klargør affaldsmaterialer til indsamling som
plast, glas, papir og skriv til:
kunstpartiet@gmail.com

Torsdag 17. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis

Gudhjem Museum

$$$



Åbent i Gaias atelier
Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

$$



Almindingens hjerte
Nær Christianshøjkroen ligger
Gamleborg, Lilleborg, Åremyr,
helligkilden Koldekilde og
Rømersminde. Det er Almindingens hjerte. Vi vandrer
omkring og ser på det hele.

BÅND – udstilling

På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Torsdag 17. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening

TING – i Nexø

$


Torsdag 17. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

$$$
Torsdag 17. september
11.00 - 13.00
Fra hjem til hjem
3782 Klemensker
Gratis

Kom med til en anderledes
oplevelse og gå på opdagelse
i TING – et life size brætspil om
menneskers forhold til ting.
Intet andet pattedyr på Jorden
er afhængig af objekter, på
samme måde som mennesker
er. Vi kan ikke gøre noget uden
vores ting.

Torsdag 17. september
13.00 - 18.00
Nexø Havn
3730 Nexø
Gratis

En aften med Ditte Menneskebarn
og Martin Andersen

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Martin Andersen Nexø havde
en dobbelttydig opfattelse af
forholdet mellem det mandlige og det kvindelige. Dette
belyses denne forfatteraften
af to Martin Andersen Nexø
kendere, Anne Mette Kruse og
Henrik Yde.

Torsdag 17. september
14.00 - 17.00
Martin Andersen Nexø`s Mindestuer
Ferskesøstræde 36
3730 Nexø
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Vandring sætter spor i krop, sjæl og landskab $

Anne Glad – Hvem læser hvad og hvorfor?

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Vi går som aldrig før. Vi er
vilde med vandring. Vandring
fører til nye initiativer og viser
nye veje til udvikling af vores
lokalmiljø. Kom og hør om Den
Grønne Bølge, Pilgrimsvandring og Naturinitiativer, der
sætter spor i krop, sjæl og
landskab.

Anne Glad er bedst kendt for
sin medvirken i DRs tv-program Kender du typen? I DRs
podcast Bogselskabet fortæller Anna Glad i dag om tidens
nye bøger og har forfatterne
på besøg. Med Anne Glad
får vi et indblik i læsernes og
forfatternes verden.

Torsdag 17. september
14.00 - 15.30
Center for Regionalog Turismeforskning
Stenbrudsgården
Stenbrudsvej 55
3730 Nexø
Gratis

Derude

$



Om menneskets forhold til
naturen i det 21. århundrede.
Helene Høm er fjerde generation i en bornholmsk kunstnerfamilie, og udstillingen er
skabt over et år, der vendte
op og ned på menneskets
ressourceforbrug, bevidsthed
og færden.

Timeout – i Nexø
Brandt & Billing har tænkt
dybe tanker og har haft rigtig
god tid til det. Det er blevet til
en række sange fra og om en
ny virkelighed. Timeout fremføres i hyggelige rammer, som
baghave/dagligstuekoncerter i
private værters gæstfrie hjem.

Torsdag 17. september
14.00 - 17.00
Undreværket
Kirkevej 2
3760 Gudhjem
Gratis

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

$
Torsdag 17. september
16.00 - 18.00
Vært: Marianne Beisner
Stenbrudsvej 18
3730 Nexø
Entré 100 kr. / dør 125 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

KUNSTREAKTOREN – workshops

$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Torsdag 17. september
15.00 - 16.45
Scene 2
Kirkestræde 28
3730 Nexø
Entré Børn: 80 kr. Voksne: 120 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Artist talk med Anett Biliczki

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Anett Biliczki er blandt andet
uddannet ved Moholy – Nagy
Universitet for Kunst & Design
i Budapest, Ungarn & ved
Kunstakademiets Designskole
på Bornholm.

Torsdag 17. september
16.00 - 17.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Kun for gæster med Kulturugebadge

Musen, Fuglen & Pølsen – i Nexø
Der var engang en mus, fugl
og en pølse som boede sammen … Sådan begynder et
vaskeægte forfærdeligt sjovt
eventyr. Kom og oplev kartofler, friskbagte boller, en pølse
og køkkenredskaber indtage
hovedrollerne i et anderledes
teaterstykke.

$

Med projekt KUNSTREAKTOREN vil Kunstpartiet lave
workshops for unge og
sammen skabe kunstværker af
affaldsmaterialet. Workshops
er åben for alle, som gerne vil
være med, og folk kan komme
forbi og se work-in-progress.

Torsdag 17. september
16.00 - 18.00
Kulturskolen
Store Torv 6B
3700 Rønne
Gratis

Rickshaw på Nexø Havn

$


Torsdag 17. september
15.00 - 17.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 40 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

En historie om udbytning og
forandring, som publikum
umiddelbart kan forholde sig
til. Fortællingen foregår udendørs under åben himmel, i et
internationalt, fysisk teatersprog, med humoren og komikken på pedalerne og alvoren
dybt placeret i passagersædet.

Torsdag 17. september
17.00 - 17.45
Nexø Havn
3730 Nexø
Gratis

Julius Svendsens Fødselsdagsfest

$

gaardens madkulturfest er i
2020 særligt festlig. Mangeårig kok fra Åkirkebyhallerne
Tom Stobberup og Hotel
Fredensborgs grand old man
Claus Seest Dam står bag gryderne til denne underholdende fødselsdag med udsmykning, skåltaler og sang.

Torsdag 17. september
18.00 - 21.00
Bornholms Madkulturhus
Melstedvej 25A
3760 Gudhjem
Entré 425 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Moments’ Notice & Urban Vibe På Værftet

$

Torsdag 17. september
17.30 - 21.00
Værftet
Kystvej 2
3730 Nexø
Gratis
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Udenfor Sæsonen – på Campus

$$

Udstilling og talks. Bornholms
Museum stiller skarpt på
jubilæer og festkultur gennem
en udstilling og talks. Hvorfor
fejrer vi jubilæer? Hvad gjorde
man før i tiden? Og hvad med
i fremtiden? Er personlige jubilæer en uddøende race?

Fredag 18. september
10.00 - 17.00
Bornholms Museum
Skt. Mortens Gade 29
3700 Rønne
Gratis

Et grønt rum i litteraturen

$$

Erichsens Gård inviterer til
en litterært slentretur i den
smukke historiske byhave hvor
nogle af 1800-tallets store
kulturpersoner – Zahrtmann
og Drachmann – tilbragte flere
somre. Få et kig ind i litteraturens have, dets sprogblomster
og personer.

Fredag 18. september
10.00 - 15.00
Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

Erkendelsens Døre

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Steffen Brandt er den musikalske leder af Udenfor
Sæsonen, der år efter år har
udfordret vanetænkningen og
nedlagt skellene mellem såvel
musikken som andre kulturretninger og aldersgrupper via de
inviterede gæster.

$



Kun for gæster med Kulturugebadge

Jazzduoen Moments’ Notice
lægger lyd til det mangfoldige
Eat & Talk arrangement ”Urban
Vibe” på Værftet. Koncerten
kl. 19-21 er gratis. Kl. 17.30-19
er der spisning, 30 kr. Værftet
sørger for service og mad.

Jubilæum – før, nu og i fremtiden?
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Torsdag 17. september
20.00 - 22.00
Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne
Entré 350 kr. / dør 375 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Udstillingen arbejder med
de erkendelsesprocesser vi
som mennesker har været
genstand for under coronapandemien samt påvirkningen af vores adfærd og dens
indflydelse til at nå en dybere
indsigt i virkeligheden gennem
erfaring og erkendelse.

Fredag 18. september
10.00 - 16.00
Fuglesangsvej 14
Rutsker
3790 Hasle
Gratis
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Børnehygge

$

Vi mødes i det gamle rådhus i
Hasle, indgang Rådhusgade,
hvor børnene vil få vejledning
i at klippe et Bornholmsk får
i forskellige farver karton.
Derefter vikler vi forskelligt
slags garn rundt om fåret og
børnene får fåret med hjem.

Freddy Opfinder i Allinge

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge
Fredag 18. september
10.00 - 14.00
Det gamle Rådhus
Storegade 64
3790 Hasle
Gratis

Musikalsk fortælleshow for
børn med Mikkel Nordin Frost
og hans bøger om Freddy Opfinder – drengen, der sammen
med sin gode ven Mugge,
vækker begejstring (og bekymring) i byen Gudhjem med
sine helt utrolige opfindelser.

Fredag 18. september
11.00 - 12.00
Allinge Bibliotek
Strandvejen 14
3770 Allinge
Gratis
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Åbent i Gaias atelier

$



Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

Fredag 18. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

$

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

$$$
Fredag 18. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening

Freddy Opfinder i Aakirkeby

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Fredag 18. september
11.00 - 13.00
P-pladsen for enden
af Glasværksvej
3790 Hasle
Entré 30 kr. Børn gratis

Rickshaw på Hasle Havn

Musikalsk fortælleshow for
børn med Mikkel Nordin Frost
og hans bøger om Freddy Opfinder – drengen, der sammen
med sin gode ven Mugge,
vækker begejstring (og bekymring) i byen Gudhjem med
sine helt utrolige opfindelser.

$



En historie om udbytning og
forandring, som publikum
umiddelbart kan forholde sig
til. Fortællingen foregår udendørs under åben himmel, i et
internationalt, fysisk teatersprog, med humoren og komikken på pedalerne og alvoren
dybt placeret i passagersædet.

Gudhjem Museum
På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Fredag 18. september
11.00 - 17.00
Gudhjem Mølle
Møllebakken 4C
3760 Gudhjem
Gratis

Hvor er Kultippen?

Fredag 18. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis





Foranlediget af Bornholms Tidendes søgen efter Kultippen
efter at Hasle Turistkontor er
lukket, vil vi forsøge at finde
Kultippen på egen hånd. Helt
sikkert støder vi på mange
spændende historier undervejs.

$$



Håndværket – kunsthåndværk
i Gudhjem Mølle
20 medlemmer af ACAB
præsenterer et udvalg af det
bedste bornholmske kunsthåndværk i de smukke rammer
i Gudhjem Mølle. Oplev keramik, glas, smykker og tekstiler
til dig selv og dit hjem.

BÅND – udstilling

Fredag 18. september
14.00 - 15.00
Aakirkeby Bibliotek
Hans Rømersvej 27
3720 Aakirkeby
Gratis
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Derude

$


Fredag 18. september
12.00 - 12.45
Hasle Havn
3790 Hasle
Gratis

Om menneskets forhold til
naturen i det 21. århundrede.
Helene Høm er fjerde generation i en bornholmsk kunstnerfamilie, og udstillingen er
skabt over et år, der vendte
op og ned på menneskets
ressourceforbrug, bevidsthed
og færden.

Fredag 18. september
14.00 - 17.00
Undreværket
Kirkevej 2
3760 Gudhjem
Gratis

Familieworkshop: Gravering i glas

$

Familieworkshop inkl. oplæg
om glas, workshop og rundvisning i de 7 udstillinger. Vi
benytter gravørmaskiner og
laver mønstre på glas eller
billedrammer. Vi er en voksen
og et barn om én maskine.

Fredag 18. september
15.00 - 17.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 60 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Musen, Fuglen & Pølsen – i Hasle

$

Fredag 18. september
15.00 - 16.45
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré Børn: 80 kr. Voksne: 120 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Hasle fra nord til syd

$

Fredag 18. september
16.00 - 17.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

KUNSTREAKTOREN – workshops
Med projekt KUNSTREAKTOREN vil Kunstpartiet lave
workshops for unge og
sammen skabe kunstværker af
affaldsmaterialet. Workshops
er åben for alle, som gerne vil
være med, og folk kan komme
forbi og se work-in-progress.

$$$

Fredag 18. september
16.00 - 18.00
Kulturskolen
Store Torv 6B
3700 Rønne
Gratis

Over stok og sten – kunstfilm
Kunstudstilling med publikumsinddragelse i udførelse
af værket Over stok og sten
er åbent hver dag fra kl. 10 til
kl.16. I dag vises 2 kunstfilm
med relation til værket og udstillingen. Efterfølgende lægges der op til samtale herom
hvis der er interesse herfor.

Fredag 18. september
15.00 - 17.00
Det Gamle Rådhus
Storegade 64
3790 Hasle
Entré 30 kr. Børn gratis

Barokkens Dansemusik – i Hasle

$

$

Fredag 18. september
19.00 - 21.00
Galleri M
Rabækkevej 8
3700 Rønne
Gratis

Kære Dagbog – i Sandvig

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

”Ensemble Helt Barokt”, bestående af ChrisTina Gornitzka,
blokfløjte, Hans Askou, violin,
Robert Wilbrandt, cello, Leif
Kofod Hansen, klaver/cembalo
spiller og fortæller om barokkens dansemusik.

Dan Turèlls efterladte pladesamling befinder sig hos Lars
Movin, forfatter, dokumentarfilminstruktør og formand
for Dan Turèll Selskabet, og til
denne musikalske rejse gennem et forfatterskab vil han
medbringe nogle håndfulde
eksempler.

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Vi bevæger os mod nord,
finder den gamle bygrænse
der og ser, hvad vi støder på
undervejs, inden vi fortsætter
mod den gamle bygrænse i
syd. Undervejs støder vi helt
sikkert på en masse interessante historier og fortællinger.

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Der var engang en mus, fugl
og en pølse som boede sammen … Sådan begynder et
vaskeægte forfærdeligt sjovt
eventyr. Kom og oplev kartofler, friskbagte boller, en pølse
og køkkenredskaber indtage
hovedrollerne i et anderledes
teaterstykke.

Dan Turèlls pladesamling m. Lars Movin
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Fredag 18. september
16.00 - 17.00
Hasle Kirke
Kirkegade 4a
3790 Hasle
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Navlepilleri fra ældrebyrdens
krænkelsesparate overdrev.
Lars Holmsted og Vuvuzela
gør det igen. Vi blander underfundig kortprosa og langhåret
akustisk jazz i et appellerende
og spiseligt mix, så de der
hader jazz kan fornøje sig med
teksterne, og omvendt.

Fredag 18. september
19.30 - 22.00
Dideriks Veranda
Strandpromenaden 5
Sandvig
3770 Allinge
Entré 90 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

En rejse i jazzens verden

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Jazzduoen Moments’ Notice
inviterer til intimkoncert i
Hasle Kirke. Under koncerten
vil duoen præsentere en perlerække af jazzens hovedværker
samt fortælle om, hvad der
gør denne musik til noget
ganske særligt.

Fredag 18. september
19.30 - 21.30
Hasle Kirke
Kirkegade 4A
3790 Hasle
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Erichsens Gård inviterer til
en litterært slentretur i den
smukke historiske byhave hvor
nogle af 1800’tallets store
kulturpersoner – Zahrtmann
og Drachmann – tilbragte flere
somre. Få et kig ind i litteraturens have, dets sprogblomster
og personer.

Lørdag 19. september
10.00 - 15.00
Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

Erkendelsens Døre

$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Fredag 18. september
20.00 - 22.00
Raschs Pakhuz
St. Torv 6
3700 Rønne
Entré 20 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Udenfor Sæsonen – i Kyllingemoderen

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Steffen Brandt er den musikalske leder af Udenfor
Sæsonen, der år efter år har
udfordret vanetænkningen og
nedlagt skellene mellem såvel
musikken som andre kulturretninger og aldersgrupper via de
inviterede gæster.

$$



Rap i Raschs Pakhuz
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.

Et grønt rum i litteraturen

Udstillingen arbejder med
de erkendelsesprocesser vi
som mennesker har været
genstand for under coronapandemien samt påvirkningen af vores adfærd og dens
indflydelse til at nå en dybere
indsigt i virkeligheden gennem
erfaring og erkendelse.

Lørdag 19. september
10.00 - 16.00
Fuglesangsvej 14
Rutsker
3790 Hasle
Gratis

Musen, Fuglen & Pølsen – i Rønne

$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Fredag 18. september
20.00 - 22.00
Kyllingemoderen
Segenvej 50
3720 Aakirkeby
Entré 350 kr. / dør 375 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Der var engang en mus, fugl
og en pølse som boede sammen … Sådan begynder et
vaskeægte forfærdeligt sjovt
eventyr. Kom og oplev kartofler, friskbagte boller, en pølse
og køkkenredskaber indtage
hovedrollerne i et anderledes
teaterstykke.

Lørdag 19. september
10.00-11.45 15.00-16.45
Rønne Theater
Teaterstræde 2
3700 Rønne
Entré Børn: 80 kr. Voksne: 120 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

LØ R DAG 19. S E P T E M B E R

Jubilæum – før, nu og i fremtiden?
Kun for gæster med Kulturugebadge

Udstilling og talks. Bornholms
Museum stiller skarpt på
jubilæer og festkultur gennem
en udstilling og talks. Hvorfor
fejrer vi jubilæer? Hvad gjorde
man før i tiden? Og hvad med
i fremtiden? Er personlige jubilæer en uddøende race?

$

Familieworkshop: Gravering i glas

$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Lørdag 19. september
10.00 - 17.00
Bornholms Museum
Skt. Mortens Gade 29
3700 Rønne
Gratis

Familieworkshop inkl. oplæg
om glas, workshop og rundvisning i de 7 udstillinger. Vi
benytter gravørmaskiner og
laver mønstre på glas eller
billedrammer. Vi er en voksen
og et barn om én maskine.

Lørdag 19. september
11.00 - 13.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 60 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Åbent i Gaias atelier

$



Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

Gennem sommeren tager
kunstnerne rundt på øen
og optager flm og skriver
musik. Trådene samles ved
et arrangement, der vil byde
på musikalsk underholdning,
udstilling af skulpturer og en
dokumentarflm om ensomhed.

Lørdag 19. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

$

Lørdag 19. september
11.00 - 17.00
Gudhjem Mølle
Møllebakken 4C
3760 Gudhjem
Gratis

Traces – Vang Granitbrud

$$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

KUNSTREAKTOREN
– parade/udstilling

BÅND – udstilling

$$

Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

Lørdag 19. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis

Kvinderne på Hjorths Fabrik

$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Lørdag 19. september
11.30 - 12.30
Vang Granitbrud
Ringedalsvej 3,
3790 Hasle
Gratis

$$$$

Museumsinspektør Jakob
Seerup fortæller om arbejdet med at lave udstillingen
”Kvinderne på Hjorths”. En
proces, hvor skikkelser, der før
har været anonyme, nu træder
frem i deres egen ret.

Gudhjem Museum

Lørdag 19. september
13.00 - 14.00
Hjorths Fabrik
Krystaldgade 5
3700 Rønne
Gratis

$$$





Med projekt KUNSTREAKTOREN
vil Kunstpartiet sammen med
unge skabe kunstværker af
affaldsmaterialet. De vil tage dem
med i paraden til Rønne Bibliotek
fra Kulturskolen, hvor de nedgraver en pink boks i haven (med
værkerne lavet af organisk affald).

Lørdag 19. september
13.00 - 15.00
Mariegården
Søndergade 24
3740 Svaneke
Entré 20 kr.





Med rumlige objekter drejet i
porcelæn og dekoreret med
mineraler fra stedet inviterer
Jessica Rios Gomez forbipasserende til at gå på opdagelse
indenfor i Vangs granitbrud
på Bornholm. Kl. 11.30 er der
en artist talk, der vil foregå på
engelsk.

$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Håndværket – kunsthåndværk
i Gudhjem Mølle
20 medlemmer af ACAB
præsenterer et udvalg af det
bedste bornholmske kunsthåndværk i de smukke rammer
i Gudhjem Mølle. Oplev keramik, glas, smykker og tekstiler
til dig selv og dit hjem.

Øen, sangen og ensomheden

Lørdag 19. september
12.00 - 13.00
Kulturskolen
Store Torv 6B
3700 Rønne
Gratis

På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Lørdag 19. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening

Krigsfotografen
– se filmen og mød instruktøren

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Efter en kort introduktion på
scenen, viser dokumentarfilmsinstruktør Boris B. Bertram
sin film ”Krigsfotografen”.
Efter filmen kan publikum stille
spørgsmål til Boris, om hans
arbejde med filmen og hvordan den har påvirket ham selv.

Lørdag 19. september
14.00 - 16.30
Rønne Biograf
Nørregade 2
3700 Rønne
Entré 50 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

To lokale keramikere fortæller
om deres fælles passion for keramik og porcelænsler i særdeleshed. De har også hver især
udviklet deres egene metoder
til at skabe de fantastiske værker, de viser på udstillingen
”Udsøgt” på Hjorths Fabrik.

Lørdag 19. september
15.00 - 16.00
Hjorths Fabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
Gratis

A.J. Kazinski – en dansk krimi duo
med international succes

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Lørdag 19. september
14.00 - 15.00
Teaterstræde 2
3700 Rønne
Gratis

Derude

A.J. Kazinski er et pseudonym
for Anders Rønnow Klarlund
og Jacob Weinreich. Makkerparret skriver om Københavnske politimand Niels Bentzon,
som skal opklare en række
forbrydelser og det gør han i
internationale bestsellere.

$



Om menneskets forhold til
naturen i det 21. århundrede.
Helene Høm er fjerde generation i en bornholmsk kunstnerfamilie, og udstillingen er
skabt over et år, der vendte
op og ned på menneskets
ressourceforbrug, bevidsthed
og færden.

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Guidede ture på Rønne Theater
Rønne Theater har været i
brug siden 1823 og er det
dagligt. Rønne Theater er
landets ældste, fungerende
teater og vidner om en rig teatertradition på Bornholm, bl.a.
med stykker, der er skrevet og
opført på bornholmsk.

Artist Talk
– Med Simon Kofoed og Heidi Hentze

Lørdag 19. september
16.00 - 17.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Udenfor Sæsonen – i Musikhuzet

$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Lørdag 19. september
14.00 - 17.00
Undreværket
Kirkevej 2
3760 Gudhjem
Gratis

Steffen Brandt er den musikalske leder af Udenfor
Sæsonen, der år efter år har
udfordret vanetænkningen og
nedlagt skellene mellem såvel
musikken som andre kulturretninger og aldersgrupper via de
inviterede gæster.

Lørdag 19. september
20.00 - 22.00
Musikhuzet
St. Torv 6
3700 Rønne
Entré 350 kr. / dør 375 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

SØ N DAG 20. S E P T E M B E R

Bornholmsk forfatter i haven
Kun for gæster med Kulturugebadge

Den bornholmske forfatter til
bøger som Det levende Land,
Brøndtjætten og Nexø Trawl –
Dennis Gade Kofod – kommer
og læser og taler om folketro,
eventyr og fantasi.

$$

Christiansø – bag de grønne døre

$$$

Kun for gæster med Kulturugebadge
Lørdag 19. september
14.00 - 16.00
Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
Gratis

10.00 Afgang med Ertholm,
11.15-12.00: Fællessang og fortælling, 14.00: Færge tilbage
til Gudhjem, hvis du har set
hvad du ville, 13.00-16.00:
Åben Ø, 14.30-16.00: Kroen
har åbent, 16.00-17.30: Lær at
rafle, 17.45: Sidste afgang med
Ertholm

Søndag 20. september
10.00 - 19.00
Christiansøfarten
Ejnar Mikkelsensvej 25
3760 Gudhjem
Entré 160 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Erkendelsens Døre

$

Udstillingen arbejder med
de erkendelsesprocesser vi
som mennesker har været
genstand for under coronapandemien samt påvirkningen af vores adfærd og dens
indflydelse til at nå en dybere
indsigt i virkeligheden gennem
erfaring og erkendelse.

Gaia Armyrantis Trampedach
holder åbne atelierdøre hele
Kulturugen, så kom forbi en
ung kunstners værksted og se
hendes nyeste værker, slå hul
på sparegrisen eller få en hyggelig kunstsnak i spændende
kunstneriske rammer!

Søndag 20. september
10.00 - 16.00
Fuglesangsvej 14
Rutsker
3790 Hasle
Gratis

Musen, Fuglen & Pølsen – i Olsker

$

Søndag 20. september
10.00-11.45 og 15.00-16.45
Soldalen
Maegårdsvej 4
3770 Allinge
Entré Børn: 80 kr. Voksne: 120 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

Botanik og medicinplanter på Hammershus

$

Søndag 20. september
10.30 - 12.00
Start ved foden af frihedsstøtten
foran Hammershus
Gratis

Familieworkshop: Gravering i glas

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Familieworkshop inkl. oplæg
om glas, workshop og rundvisning i de 7 udstillinger. Vi
benytter gravørmaskiner og
laver mønstre på glas eller
billedrammer. Vi er en voksen
og et barn om én maskine.

Søndag 20. september
11.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A
3751 Østermarie
Gratis

BÅND – udstilling

$$

Du er aldrig helt dig selv. Du et
er altid en del af noget større.
Hvem er Pinocchio? Hvem er
Geppetto? Hvem styrer hånden med den saks, der sætter
lige dig fri? Hvorfor kommer
der ikke en dukkefører og
hjælper os?

Søndag 20. september
13.00 - 18.00
Galleri Klejn
Storegade 1
3770 Allinge
Gratis

Claus Høxbroe – en aktiv digter

$

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kun for gæster med Kulturugebadge

Hammerhusklippen er voksested for over 600 plantearter. Mange af dem er gamle
medicinplanter, der stammer
tilbage fra Middelalderen. Vi
går omkring og ser på det
hele.

$



Kun for gæster med Kulturugebadge

Der var engang en mus, fugl
og en pølse som boede sammen … Sådan begynder et
vaskeægte forfærdeligt sjovt
eventyr. Kom og oplev kartofler, friskbagte boller, en pølse
og køkkenredskaber indtage
hovedrollerne i et anderledes
teaterstykke.

Åbent i Gaias atelier


Kun for gæster med Kulturugebadge

Claus Høxbroe er digter og
beatpoet og siden debuten
i 2006 har han udgivet 17
digtsamlinger og ni spoken
word-album. Han bidrager til
aviser, tidsskrifter, magasiner,
bøger, antologier foruden
teaterstykker og undervisningsforløb.

Gudhjem Museum

Søndag 20. september
13.00 - 14.30
Bornholms Højskole
Almindingsve 35j
3720 Aakirkeby
Entré 70 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

$$$


Søndag 20. september
11.00 - 13.00
Grønbechs Gård
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Entré 60 kr.
Bestil billet – find arrangementet på
www.bornholmskulturuge.dk

På Gudhjem Museum kan
du opleve både kunst og
kulturhistorie. Museet ligger
på toppen af byen og består af
den smukke, gamle, fredede
stationsbygning, der med sine
originale interiører i sig selv er
et besøg værd.

Søndag 20. september
13.00 - 17.00
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Entré 50 kr. Gratis for børn og unge
u. 18 år og medlemmer af Gudhjem
By- og Museumsforening

Hvor kan man købe kulturugepas?
Webshop
www.bornholm.info/webshop
Rønne
Bornholms Velkomstcenter · Ndr. Kystvej 3
Meny · Store Torv 11
Kvickly · Ndr. Kystvej 28
Kulturbutikken · St. Torv 6
Fakta · Søndergårdsallé 2

Kulturugepas

– obligatorisk adgangstegn!
Til alle arrangementer under Bornholms Kulturuge skal man som publikum
kunne fremvise sit kulturugepas, hvis man er 15 år eller ældre.
Kulturugepas er udformet som et badge, du kan sætte på tøjet, så det er nemt
at få øje på.
Prisen er 70 kr. for voksne og unge over 15 år. Børn og unge til og med 14 år
behøver ikke badge for at være med.
I en del tilfælde er der desuden udgift til billetter eller entré, mens mange andre arrangementer er helt gratis, når først du har købt dit badge. Det fremgår
af beskrivelsen ud 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.

Østermarie
Dagli'Brugsen · Godthåbsvej 35
Gaia Armyrantis Trampedach · Godthåbsvej 29a
Svaneke
DagliBrugsen · Nansensgade 11
Svanekegaarden · Skippergade 2
Havnekiosken · Havnebryggen 7B

Hasle
SuperBrugsen · Storegade 67
Grønbechs Gård · Grønbechs Gård 4

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

Klemensker
SuperBrugsen · Lindevej 24

Snogebæk
DagliBrugsen · Hovedgade 21

Sandvig
Dideriks Veranda · Strandpromenaden 5

Aakirkeby
SuperBrugsen · Vesterbro 7

Allinge
Bornholms Turistinformation · Sverigesvej 11
SuperBrugsen · Østergade 30

Pedersker
DagliBrugsen · Pedersker Hovedgade 58

Tejn
DagliBrugsen · Havnevej 1
Gudhjem
Christiansøfarten · Ejnar Mikkelsensvej 25
Gudhjem Museum · Stationsvej 1
DagliBrugsen · Jernkåsvej 1
Østerlars
DagliBrugsen · Nybrovej 21

Vestermarie
DagliBrugsen · Vestermarievej 32

Kulturugebadge kan også købes ved en lang
række af årets arrangementer, men for at være
på den sikre side anbefaler vi, at I køber i
forvejen hos en af ovenstående forhandlere.

HVAD
SYNES
DU?
Deltag i lodtrækning om præmier – giv os din mening,
når du har oplevet årets kulturuge!
Udfyld skema her:

eller her:
www.bornholmskulturuge.dk/dinmening

