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Onsdag aften kan man opleve impovisations teater fra teaterensemblet FELT på Eutopia Stage.
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Vent og se
Scenen: Tager man turen til

Gellerup og Eutopia Stage,
træder man ind i et rum,
hvor scenen synes at beﬁnde sig i bunkerdybde foran
de dalende rækker af sæder. Sætter man sig onsdag
aften til rette i en af sæderne, vil man kunne se fem
skuespillere indtage scenen foran sig … og meget
mere kan der ikke røbes.
Denne aften vil Eutopia
nemlig være vært for et besøg af teatret Felt, og besøg
herfra er ganske svære at
forberede sig på, da ensemblet gør sig i improvisation.

Derfor former hver enkelt forestilling sig altså efter rummet, publikum og
atmosfæren, der hvor den
opføres.
Ved onsdagens besøg er
det Johannes Nymark,
Charlotte Munck, Sebastian Jessen, Laura Bach og
Laura Drasbæk, der udgør
skuespillerne på scenen.
Blandt dem deler de ﬂere
store roller i både teater og
på tv. Instruktionen og hele konceptet står Sarah
Kenter bag.
Den eneste fysiske ramme, hun har lagt ind over
forestillingen, er to stole.

Resten ﬂyder mellem poesi, fortælling og drama.
Det er første gang, man
kan opleve en Felt-forestilling i Aarhus. Onsdagens
forestilling begynder klokken 19 og varer mellem 75
og 90 minutter.
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Nysgerrig på hvad
der sker i Aarhus?
Hold dig opdateret på seneste nyt fra Smilets By
i JP Aarhus eller på jpaarhus.dk
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Shh
Ord: Stressrådgiver Petro

Mielczarek giver mandag aften et foredrag om at blive
bedre til at koble af. Foredraget ﬁnder sted hos FO-Århus
klokken 17. Møder man op
kan man blandt andet blive
klogere på, hvordan Mielczarek næsten betragter stilhed som en moderne superkraft i hverdagen.
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Islandske sagaer
Ord: Med 100 året for lanTirsdag aften kan man blive klog på myren.
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Klog på myren
Ord: Vidste du, at en lille dansk myre er en af verdens

dyreste fødevarer? Både dette og mere om det stærke
lille dyr, som myren er, kan du høre mere om, når der
tirsdag klokken 19 er et helt foredrag om dyret på Aarhus Universitet – et foredrag der samtidig sendes live
til ﬂere biblioteker kommunen rundt. Det er seniorforsker Joachim Offenberg fra Aarhus Universitet, der
fra Sø-Auditorierne vil fortælle mere om, at myrerne
opfandt landbruget længe før mennesker og den dag i
dag er mere succesfulde end os – på nogle punkter.
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dets selvstændighed har Islands Ambassade i København mandag aften arrangeret et foredrag om islandske
sagaer på Dokk1 i Aarhus.
Ved arrangementet vil Annette Lassen fra Den Arnamagnæanske Samling på
Københavns Universitet fortælle mere om oltidssagaerne og deres rolle i historien.
Skuespiller Soﬁe Gråbøl,
kendt for sin hang til islandske sweatre i danske krimiserier, vil også bidrage ved
at læse højt fra ﬂere sagaer.
Arrangementet begynder
klokken 19.
- hare
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