oplevelser i Viborg Kommune

Boghåndværk
og byhistorie
i samklang
Peter Vesth har samlet et hold gode musikere, som er klar
med en dosis julestemning. Pressefoto

Peter Vesth giver julekoncert
Viborg: Mange kender måske bedst Peter Vesth for sangen Veras Vinterven - og så er han en populær kunstner
ved julekoncerter rundt om i landet.
I år kan man opleve Peter Vesth med band torsdag 6.
december klokken 20 i Viborg Musiksal. Traditionen tro
har han sin faste makker, Kristian Rusbjerg på harmonika, ved sin side, og som det nye skud på stammen er den
unge sangerinde Louise Espersen med.
Derudover er violinist og kontrabassist Steffan Sørensen samt countryguitarist Henrik Skriver med til at binde
koncerten sammen.
Musikken bliver blanding af danske og amerikanske
juleklassikere såsom "Winter Wonderland", "Nissernes
Vagtparade", "Let it snow", "Julen har bragt velsignet bud"
og en række af Peter Vesths egne juleklassikere - inklusive
"Veras Vinterven".

Det er en fælles kærlighed til James Taylor, der har ført de tre
musikere sammen. Pressebillede

"Rhapsody i Bly - Bymandens Viborg"
hedder den ottende årsudgivelse fra
Vingaards Officin, Bogtrykmuseet Viborg.
Kultur
Viborg: "Blyets tid" er nutid
hos de gamle typografer på
Vingaards Officin, Bogtrykmuseet Viborg. De satser
højt og flot med årsudgivelsen for 2018 - nøjagtig 29,5
centimeter.
Redaktionen var hurtig til
at finde ud af, at forbilledet
skulle være Halfdan Rasmussens børnebog "Lange Peter
Madsen" i højformat.
Bogen fra 1950 er endt som
et begreb inden for typografien. Men i stedet for børnerim er bogen sprængfyldt
med små stykker om Viborg,
de fleste tidligere bragt i folkebladet som "Her på Bjerget".
"Rhapsody i Bly - Bymandens Viborg" er - ligesom Gerswins musikstykke
"Rhapsody in Blue" - en lang
løber af temaer. Bymanden journalist Jesper Overgaard har i mange år benyttet den
korte form, når han causerer
over lokale temaer.

Bymanden spøger gerne med, at han holder sig
til overfladen, når han går
i dybden. Emnerne henter
han mest i byhistorien, men
humor og husmandsfilosofi
får lov til at lege med.

Viborg-kunstner

De skæve indfaldsvinkler er
i overtal.
Et eksempel er parykskatten fra 1710. Viborgenserne
skulle betale skat af 104 parykker og 58 fontanger (høje
stykker hovedpynt til kvinder).
En pastor benægtede på
det pureste, at hans to giftefærdige døtre skulle ligge
inde med sådanne "Fandens
horn". Men en granskning
bragte to styk for dagen.
Viborg-kunstneren Birte
Mølgaard står for illustrationerne, der i bogen får deres
eget liv af en blåtone. Birte
Mølgaard og Jesper Overgaard samarbejdede også, da
Lions Club Viborg udgav to
bind med "Her på Bjerget Bymandens Viborg".

James taylor-musik i musiksal

teater

2. verdenskrig i perspektiv

borgermøde om bioetik
Viborg: Humanistiak samfund i Viborg inviterer til foredrag mandag den 19 . november klokken 19. 30 i Borgerhuset Stationen.
Emnet er bioetik, og Thomas Søbirk Petersen lægger
op til dialog.
Entre koster 50 kroner inklusiv kaffe.

Forfatteren bøjede sig, da
typograferne holdt på, at
"rapsodi" grafisk set var for
kedelig til en forside. De fik
deres vilje og deres "rhapsody" - udtalt med et y som
i "bly".
Bogen udkom fredag ved

en præsentation på Viborg
Hovedbibliotek. Prisen for
de 117 tykke sider er på 200
kroner, men så skal køberne lige have ulejlighed med
at melde sig ind - hvis de ikke allerede er blandt de cirka
400 medlemmer.

Teatret flytter på gymnasiet

Viborg: Torsdag 22. november klokken 20 kan man i Viborg Musiksal komme til koncert med gruppen "James
Taylor – by Kapersen, Vuust & Fogh".
Det er en fælles kærlighed til James Taylor, der har ført
de tre musikere sammen i et ønske om at dykke ned i
Taylors store sangkatalog og formidle det til publikum.
Hvem kender ikke ”Shower the People”, ”Fire and
Rain” og ikke mindst fortolkningen af Carole Kings
”You've got a friend.

Viborg: Universitetslektor Niels Wium Olesen, Aarhus
Universitet, holder lørdag 24. november klokken 14-16.30
foredrag om "Danmark besat dengang og i dag" i Viborg
Folkeuniversitet.
Besættelsen og befrielsen har efterladt dybe spor i danskernes erindring om fortiden. Perioden er uden sidestykke den mest diskuterede i dansk historie - og kan
endnu den dag i dag vække stærke følelser og holdninger.
Niels Wium Olesen er lektor i dansk og europæisk historie efter 1914. Han er blandt andet medforfatter til bøgerne "Danmark besat. Krig og hverdag 1940-1945" og
"Historien om Danmark. Reformationen, enevælde og
demokrati" fra 2017, ligesom han har medvirket i tv-serien af samme navn.
Foredraget holdes i Regionshuset, konferencesal 1 med
indgang fra Overdamsvej, og der betales for deltagelse.

”Rhapsody i Bly - Bymandens Viborg” er netop udkommet.

Udgravning viste spor efter 185 generationer, lyder det om
arkæologisk foredrag på Viborg Bibliotek. PR-foto

Spor efter 185 generationer
Foredrag
Viborg: Der er spor efter 185
generationer i udgravningen
ved Thise Mejeri. Sådan lyder
det forud for en foredragsaften om arkæologi på Hjultorvet, hvortil Viborg Museum
har inviteret arkæolog ved
Museum Salling, Peter W.
Lundby, på besøg onsdag 28.
november.
Fra klokken 19 og et par
timer frem beretter han om
konklusionerne på udgravningen ved Thise Mejeri.
Analyser af fund har vist, at
de ældste spor går henved
185 generationer tilbage i tid.

Der var også gode fund fra
den mellemste del af bondestenalderen og spor fra overgangen mellem bronzealder og jernalder. Derudover
fandt arkæologerne ikke
mindst spor fra den seneste
del af jernalderen og begyndelsen af vikingetiden.
Disse fund og deres sammenhænge er alle med til
at give et indblik i, hvordan
mennesker i området igennem tiden både skabte og
oplevede historien. Det er
netop, hvad dette foredrag
handler om.
Der opkræves entre. Medlemmer af Viborg Museumsforening gratis. /exp

Viborg: Markante samfundsdebattører som Rane Willerslev, Svend Brinkmann, Thomas Blachman, Morten Albæk og Søren Pind har hver
på deres både peget på nødvendigheden af at give mere plads til kreative eksperimenter, fordybelse og nysgerrighed i et uddannelsessystem, som er blevet strømlinet i jagten på det høje karaktergennemsnit.
Viborg Katedralskole har
derfor i to måneder inviteret
Viborg Teater indenfor på
gymnasiet. Gennem work-

Tomrum. Privatfoto

shops deler kunstnere fra
egnsteatret Carte Blanche
deres nysgerrighed og kreative processer med eleverne
og lærerne på skolen.
Som kulmination på projektet viser Carte Blanche
den interaktive forestilling
"Tomrum" i katedralskolens
festsal for både elever og alle andre.
Grundideen med projektet er at give rum for at undre sig, fortæller Sara TopsøeJensen, kunstnerisk leder på
Carte Blanche.
"Tomrum" spiller offentlige forestillinger fra onsdag
21. november til lørdag 1. december.

