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V
i er nu på vej til den 18. kulturuge. Som altid holdes den i uge 38, hvor vi er 

ude af den turistmæssige højsæson, og hvor tempoet sættes lidt ned, og 

der gives mere plads til fordybelse.

Sådan er det også i år, hvor vi kan fastholde et højt aktivitetsniveau med mere end 100 

arrangementer fordelt over hele ugen og over hele øen. Og igen i år ser vi en stor op-

bakning til Kulturugen fra alle de mange arrangører – store som små. Vi kan fastholde, 

at Kulturugen både er helt store arrangementer, samt rigtig mange små og intime ar-

rangementer. Så – kunne man sige – det bliver en kulturuge, som vi plejer, og forhå-

bentlig fortsat med den store kundetilfredshed, som vi har oplevet i de seneste år.

Vi ændrer heller ikke på de populære by-dage, hvor centrum for begivenhederne 

skifter fra by til by i løbet af ugen. By-dagene fremgår af årets badge.

Og så er der alligevel forandringer og fornyelser. I de seneste år har Kulturugen haft 

et tema. Det har vi også i år, og det er SPOR. Som vi kan se det af de planlagte arran-

gementer, har temaet giver god inspiration og udfordringer for arrangørerne.

Men det bliver det sidste tema i Kulturugen. Kulturugen er nu blevet så omfangsrig, at 

vi i bestyrelsen har besluttet at omorganisere ugen. Fra at have et tema, får vi fra i år 

forskellige kulturspor.

De 9 kulturspor
I 2018 er der 9 kulturspor. Lad mig blot som eksempler nævne:  

Rytmisk musik, Teater/scenekunst, Kunsthåndværk, og Madkultur.  

Du kan se alle kultursporene i programavisen.

Formålet er, at man som publikum kan vælge et bestemt kulturspor hele ugen, hvis 

man har en særlig interesse for et specifikt emne. Man kan selvfølgelig også sammen-

sætte sit helt eget program ved at plukke fra de forskellige spor. Det vi gerne vil nå 

frem til er, at der hver dag i kulturugen er mindst en aktivitet indenfor hvert kulturspor.

Fælles for alle arrangementerne er, at de i år har Kulturugens badge som obligatorisk 

adgangstegn, idet man som publikum i 2018 skal kunne fremvise dette ”pas” til alle 

arrangementer under Bornholms Kulturuge. Prisen er i år derfor også blevet sat ned 

til kun kr. 50,- for voksne og kr. 30,- for børn og unge under 16.

I en del tilfælde vil der desuden være en udgift til billetter eller entré, mens mange 

andre arrangementer er helt gratis, når først man har købt sit badge. Aktiviteterne 

vil fortsat blive spredt over øen med særlig lokalt fokus en dag i ugen. Så Kulturugen 

også giver mulighed for at komme rundt på hele Bornholm. 

I denne avis kan du læse om nogle af arrangementerne i årets Kulturuge.  

Hele programmet kan ses i kalenderen på midtersiderne, samt på hjemmesiden.

En kulturuge uden sponsorer er ikke mulig at gennemføre. Vi er derfor taknemmelige 

for, at vores sponsorer igen i år har valgt at bakke op om Bornholms Kulturuge.  

Tak for det.

Rigtig god fornøjelse i uge 38. Vi ses nok derude.

Ole Ligaard
Formand for Bornholms Kulturuge

Kulturugen 2018  
– fastholdelse og fornyelse

Om Bornholms Kulturuge

Bornholms Kulturuge startede i 2001 og har hvert år siden været afholdt i uge 38. Gennem årene har 
den vokset sig større og større og kan ikke længere rummes på 7 dage, så weekenden op til uge 38 er 
nu også taget i brug.

Bornholms Kulturuge afspejler øens rige kulturliv, og på 10 dage i september vises eksempler på alt 
det, Bornholm formår inden for kulturlivet. Mere end 100 forskellige arrangementer tegner et billede 
af en levende ø med masser af muligheder. Kulturinstitutioner, foreninger og engagerede enkelt- 
personer arbejder sammen for at give publikum oplevelser ud over det sædvanlige.

Bag begivenheden står Foreningen Bornholms Kulturuge, der har ansvaret for at tilrettelægge og 
gennemføre Bornholms Kulturuge hvert år. Eventen er finansieret med en kombination af kommunale 
midler, virksomhedssponsorater, fondsbevillinger og publikumsbetaling.
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Kulturspor

Rytmisk musik har koncertrækken Udenfor Sæsonen 

som en vigtig begivenhed. I samme kulturspor præ-

senteres også koncerter med dygtige, lokale bands og 

musikere - som Lydspor.

Kunsthåndværk har i mange år været et felt, hvor øen 

har en fornem førerposition, og som vi med stor glæde 

præsenterer. Traditionerne med fremstilling af glas og 

keramik går langt tilbage i tiden og kan bl.a. følges på 

Hjorths Fabrik.

Teater / scenekunst spænder vidt – fra traditionel teater-

forestilling til nycirkus. Bornholms Teater har flyttet sin 

dukketeaterforestilling Prinsesse Leonora til Smørkælde-

ren på Hammershus, og i Soldalen spiller internationale 

artister deres forestillinger omgivet af den vilde nord-

bornholmske natur.

Natur er Bornholms største trækplaster. Følg Natur-

sporet og oplev den storslåede natur under kompetent 

og medrivende vejledning, og hør om bl.a. de sagn og 

myter, der knytter sig til de forskellige lokaliteter. Et godt 

eksempel er arrangementet, Almindingens hjerte.

Madkultur er et område, hvor Bornholm for alvor er kom-

met på verdenskortet, og ud over gaardens Madkultur-
fest, åbner flere lokale producenter, såsom Bornholms 

Mosteri, deres døre i år.

Historie / kulturhistorie er et af de spor, hvor Bornholm 

indtager en særstilling i Danmark, og ved at følge det 

historiske spor bliver du klogere på Bornholms egenart 

som i Guldhullet i Smørenge.

Kunst er et helt selvfølgeligt kulturspor på Bornholm. 

Både før og nu har mange kunstnere bosat sig på øen, 

hvor de lader sig inspirere af naturen og det særlige lys. 

Her er udstillinger, workshops og Artist Talk.

Klassisk musik fik i 2012 sin pendant til Udenfor Sæso-

nen med mezzosopranen Andrea Pellegrinis koncerter, 

Klassisk på Kanten. Oplev også mad med klassisk sang 

og musik hos fx Le Port i Vang.

Litteratur er et spor, der kan følges rundt på hele øen. 

Her kan man møde unge som etablerede forfattere, samt 

sjove lokale indslag som Sporr å Borrinjholmsk og Er det 

mig du Spor?

Kom og vær med til den store Åbningsfest lørdag den 15. september. Sandvig, der 

i årets Kulturuge bliver forvandlet til ”Lysets By”, lægger rum til en helt ny måde at 

starte festlighederne på. Vi begynder, som vi plejer: Kulturugens formand byder vel-

kommen. Men så er det også slut med ”plejer”.

Vi benytter lejligheden til at præsentere alle de ni nye kulturspor. Så når talen eller  

talerne er holdt, vil vi bevæge os rundt i Sandvig til forskellige steder, hvor der bydes 

på ”smagsprøver” på de enkelte kulturspor – ét ad gangen. Scenekunst et sted,  

litteratur et andet, klassisk musik et tredje osv. osv.

Publikum kan vælge at følge med i sporet – og få det hele med, eller man kan hoppe til 

og fra, som man lyster. Det vil fremgå af programmet for Åbningsfesten, hvad der skal 

ske hvor og hvornår. 

Arrangementets finale ligger dog fast allerede: Ved mørkets frembrud præsenteres det 

Historiske Kulturspor, og vi vandrer til Madsebakke, det gamle kultsted med Danmarks 

største helleristningsfelt. Her vil arkæolog Michael Thorsen og frivillige fra Bornholms 

Museum fortælle om stedet og vise helleristningerne i et helt nyt lys. 

Tag selv lommelygte med og få en helt speciel oplevelse på bronzealderens storslåede 

kultsted.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til fest i ”Lysets By”.

INFO

 

Lørdag den 15. september 
Hele Åbningsarrangementet bliver offentliggjort på www.bornholmskulturuge.dk  
og på vores Facebookside: www.facebook.com/BornholmsKulturuge

Lysets By
Sandvig går ”all in” i årets Kulturuge med masser af gratis lysevents i det offentlige 

rum fra lørdag den 15. til fredag den 21. september. Der sættes lys på bygninger og 

naturområder, oplyste trollingbåde ligger for anker uden for Sandvig Havn, der sættes 

levende lys på molen og lys i havnebassinet og Trup Ting Tang optræder med deres 

ildshow. Se programmet i kalenderen og på www.bornholmskulturuge.dk

Invitation til  
Åbningsarrangement

$  

$   

$   

$   

$   

$   

$  

$   

$   
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4 5Rytmisk musik

Følg sporet
RYTMISK MUSIK

Eksempler på arrangementer i sporet. 
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 

Hvordan har den rytmiske musik det?

– Den rytmiske musik må ligesom alle andre forholde sig til nye tider, formater og 

strømninger. Billige streamingtjenester har udfordret det økonomiske grundlag for 

pladeindspilninger. Til gengæld er live scenen mere levende end nogensinde. Det er 

som om vi moderne mennesker trænger til at være sammen om bl.a. musik – mere end 

nogensinde. Jeg tror, kulturugen i bredeste forstand er med til at fortælle vores allesam-

mens historie. Lige nu. Sætte ord på det liv vi allesammen går og tumler med. Hver for 

sig. Sammenhængskraft er et stort ord at bruge, men det må gerne anvendes i andet 

end skåltaler. I praksis for eksempel… 

Hvad lytter du selv helst til for øjeblikket?

– Lige nu lytter jeg til det seneste album fra Jack White, det er rigtig dejligt håndspillet 

elektrisk musik, der kan tåle at blive spillet højt og som ikke er bange for at stå ved sine 

rødder, men som samtidig viser helt nye veje.

Er engagementet for den kunstneriske leder stadig på samme (høje) niveau som ved 
Udenfor Sæsonens begyndelse i 2002?

– I en tid hvor alting stadig målrettes os modtagere efter hvor i livet og hvem vi er, er 

der mere end nogensinde brug for at sprænge de rammer, vi bliver sat i, og forsøge 

at blive ved med at fortælle historien om, at så enkel er verden ikke.  Det er desuden 

grundlæggende spændende hvert år at finde nye kunstnere, som tør vove skindet og 

begive sig ud i ukendt land. Man skal huske på, at al arbejdet med Udenfor Sæsonen 

rettes direkte mod de tre koncerter + koncerten på Campus. Det er så meget lettere for 

de adspurgte kunstnere at sige nej og gøre det, man plejer.

Findes Udenfor Sæsonen også i Bornholms Kulturuge om fem år?

– Vi tager ét år ad gangen og prøver at fornemme om bornholmerne synes vi skal fort-

sætte… Men det er nok ikke nogen hemmelighed, at vi går en temmelig usikker fremtid 

i møde, efter at kulturugen har mistet den økonomiske platform i form af hovedsponso-

ren. På bundlinjen står stadig ønsket om at minde hinanden og omverdenen om, hvor 

dejlig og spændende Bornholm er, også uden for sæsonen.

Udenfor Sæsonen
Kun for gæster med Kulturugebadge

Er det mig du spor?
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kom til brok om det selvfede Svaneke, brok om Rønnes aldrende 
kulturelite, brok om Nordlandshobitterne og de åh så kreative kera-
mikere. Sammen med orkestret Vuvuzela veksles mellem kunststøt-
teberettiget jazz og opbyggelig oplæsning ved Lars Holmsted.

INFO

 

Torsdag 20. september kl. 19.30 - 21.15
Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby

 Fredag 21. september kl. 19.30 - 21.15
Dideriks Veranda, Strandpromenaden 5, Sandvig, 3770 Allinge 

Entré 75 kr. 
www.larsholmsted.dk

Sporr å Borrinjholmsk
Kun for gæster med Kulturugebadge

Svânikagårinj præsanterer enj aftan vor vi sporrer vos inj på denj 
borrinjholmska kulturen mé borrinjholmska konstnara, tekster, mosik 
å sânga. Alt sjer på borrinjholmsk: præsentationer, sânga å ârier å 
mest mulijt borrinjholmsk mosik. Alt for å følla sporred å enj inte så 
ofta vijst sija å ded borrinjholmska kulturlived. 
Vi læggjer op te enj aftan, vor vi ska oplæva många forsjillija sporr å 
ded borrinjholmska kulturlived å kanjsjé opsporra enj nyer injgångs-
vinkel te denj borrinjholmska kulturen.
Konstnara (dær kanj komma ænrinjer): Bjarne å Torben Kure, Lârs 
Christjansen, Clavs Trânbær, Keld Olsen, Thor Backhausen, Lârs Juul, 
Niels Jørgen Riis, Rie Dam å Søren Høst.

INFO

 

Lørdag 22. september kl. 19.30 - 21.30
Svanekegaarden, Skippergade 2-8, 3740 Svaneke 
Entré: 120 kr.
www.svanekegaarden.dk

Steffen Brandt: Kulturugen fortæller vores allesammens historie

Hvad tænker du om årets tema, spor? Er det egentlig noget, man kan bruge musikalsk?

– Vi har i Udenfor Sæsonen valgt at følge et spor tilbage til The Beatles og fejre 50-året 

for en af deres mest markante udgivelser, nemlig The White Album. The Beatles satte 

helt nye rammer for, hvad popmusikken kan, og hvad teksten rummer af muligheder for 

at beskrive verden. De opfandt et helt særegent tonesprog, som har præget musikken 

lige siden og stadig gør det den dag i dag. Også den musik, jeg selv skriver, trækker lin-

jer tilbage til Lennon/McCartney, og til dette års koncerter vil man opleve sange fra de 

medvirkende solisters bagkatalog, som er inspireret af og på mange måder står i gæld 

til mestrene fra Liverpool.

Er der nogen af årets kunstnere, som du vil fremhæve?

– Jeg vil gerne fremhæve idéen, tanken bag dette års koncertrække. Vi har i år - takket 

være velvilje fra den Obelske Familiefond - fået mulighed for at udvikle det, der hele 

tiden har været Udenfor Sæsonens DNA, nemlig mødet mellem genrer og generationer. 

Denne gang vil den rytmiske kvartet, under ledelse af Gustaf Ljunggren og Christoffer 

Møller, arbejde sammen med en strygekvartet bestående af helt ny-uddannede, men al-

lerede anerkendte musikere fra konservatoriet. Sammen vil de skrive nye arrangementer 

af The Beatles sange samt helt friske kompositioner i dialog med sangene fra The White 

Album. Et forhåbentligt spændende møde mellem den klassiske og rytmiske musik.

Hvad er tilbagemeldingerne fra kunstnerne, når de har været med i Udenfor Sæsonen?

– Samarbejderne på kryds og tværs har gennem årene betydet nye møder og varige 

venskaber. Også kunstneriske. F.eks. blev sidste års hold af nordiske musikere inviteret 

til Nordisk Kulturfestival i Nuuk, Udenfor Sæsonen orkestret og Benny Andersen indspil-

lede et album efter koncerterne på Bornholm og i 2017 kunne tidligere bornholmske 

deltagere i Udenfor Sæsonen, Bjarke Mogensen, Ditte Fromseier og Søren Høst, høres 

til koncerten i anledning af Dronningens besøg på solskinsøen. Det vigtige ved vores 

projekt er selvfølgelig også, at den energi, der opstår i mødet mellem de forskellige 

medvirkende kunstnere, forplanter sig til publikum. Måske som en slags inspiration. I 

hvert fald som en anerkendelse af nysgerrigheden. Der er noget på spil ved hver eneste 

optræden. Den risiko må godt kunne mærkes ude blandt vore lyttere.

Udenfor Sæsonen går  
i dialog med The Beatles

S
iden 2002 har Udenfor Sæsonen hvert år begejstret et stort publi-

kum, og arrangementet er en institution ikke bare for Bornholms 

Kulturuge men for Bornholm. Steffen Brandts musikalske tradition har 

haft et hav af stærke, veletablerede navne på cv’et, ligesom arrange-

mentet har været med til at give masser af unge, upcoming stjerner 

en unik chance.

År 1 bød på navne som Tina Dickow, Allan Olsen, Alberte Winding og Tobias Trier og 

satte en høj standard for det, som begivenheden har udviklet sig til. Jørgen Leth, Marie 

Key, Per Vers og Bjarke Mogensen har været med til at sætte et stort musikalsk fingeraf-

tryk på kulturugen i årene, der er gået, og i år er et nyt, stærkt hold klar med nye toner. 

Det fortæller opfinderen af Udenfor Sæsonen, tv·2-forsangeren Steffen Brandt.

Og i år går koncertrækken en ny vej, når Brandt og co. fejrer 50-året for udgivelsen af 

den legendariske Beatles-udgivelse The White Album.

– I et tæt samarbejde mellem rytmisk og klassisk musik vil de ikoniske sange blive 

nyfortolket og skrevet ind i vores tid, fortæller Steffen om årets koncertrække: – Nye 

sange/kompositioner og kendte sange fra de medvirkende solisters bagkatalog vil end-

videre gå i dialog med The Beatles og understrege den betydning, dette orkester har, 

også på dagens musikscene. Steffen Brandt får på scenen selskab af:

Pernille Rosendahl, der i 2016 udgav sit anmelderroste soloalbum “Dark Bird. Efter fem 

plader med Swan Lee og The Storm er albummet på mange måder udtryk for viljen til 

at tage sangen i egen hånd og give sig den tid, det tager at skabe den rette stemning. 

Siden udgivelsen har hun både optrådt på anerkendte festivaler og unikke steder i hele 

Danmark, og i 2018 medvirker Pernille i Toppen af Poppen.

Sys Bjerre er en af vor tids mest begavede sangerinder/sangskrivere. Mange kender  

sangen om “Malene” fra debutalbummet “Gør Det Selv” som udkom i 2008. Sys Bjerre 

har udgivet 4 album: Gør Det Selv (2008), All In (2010), Sys (2012) og Alle Mine fejl 

(2015). Den farverige og folkekære singer-songwriter har efterhånden afsøgt mange af 

musikkens afkroge, og dette forår har hun kastet sig over salmerne.

De bakkes som vanligt op af Gustaf Ljunggren, Christoffer Møller, Jeppe Skovbakke 

og Jeppe Gram. Her ud over medvirker et til lejligheden sammensat klassisk ensemble 

bestående af nye kunstnere på vej: Peter Andreas Nielsen (violin), Amalie Kjældgaard 

Kristensen (violin), Josefine Weber Hansen (bratsch) og Ida Nørby (cello).

INFO

 

Torsdag 20. september kl. 20.00 - 22.00
Strandhotellet, Strandpromenaden 7, Sandvig, 3770 Allinge

 Fredag 21. september kl. 20.00 - 22.00
Kyllingemoderen, Segensvej 48, 3720 Aakirkeby

 Lørdag 22. september kl. 20.00 - 22.00
Musikhuzet, St. Torv 6, 3700 Rønne

Billetsalget starter onsdag 1. august kl. 10.00
Entré: 350 kr./dør: 375 kr.
www.musikhuzet.dk

Tak til Det Obelske Familiefond, Bornholms Kulturuge, Bornholms Regionskommune,  
ROSA Dansk Rock Samråd



6 7Kunsthåndværk

Den  
Bornholmske  

Biennale

På rette spor: World Craft Region
Kun for gæster med Kulturugebadge

Verdens keramik på Bornholm - Bornholmsk keramik 
i verden. Fortællinger om keramik, der binder verden 
sammen.

INFO

 

Søndag 16. september kl. 12.30 - 13.30
Gudhjem Museum, Stationsvej 1, 3760 Gudhjem
www.gudhjembyogmindeforening.dk

Følg sporet
KUNSTHÅNDVÆRK

Eksempler på arrangementer i sporet. 
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 

Hviskeleg – keramiske spor  
og udstilling

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kom og hør tankerne bag udstillingen ”Keramisk Hvi-
skeleg”. Udstillingen viser helt specielle værker af 20 
forskellige keramikere både fra Bornholm, og også fra 
Sjælland og Jylland.

INFO

 

Lørdag 22. september kl. 11.00 - 12.00
Charlotte Thorup, Vestergade 11, 3740 Svaneke
www.charlottethorup.dk
Udstillingen er åben hele Kulturugen

Nyt Nordisk Porcelæn
Kun for gæster med Kulturugebadge

Udstillingen ’Nyt Nordisk Porcelæn’ blive introduceret 
med fortælling om tendenser i nutidig nordisk porcelæn. 
Nogle af kunstnerne vil være tilstede og fortælle om 
deres værker på udstillingen.

INFO

 

Mandag 17. september kl. 17.00 - 18.00
Knarregård, Ibskervej 25, 3730 Nexø
www.contemporary-objects.com
Udstillingen er åben alle dage i Kulturugen kl. 11.00 - 17.00

Det Muntre Køkken
Kun for gæster med Kulturugebadge

Vær bl.a. med til at smadre porcelæn og frembringe de 
potteskår som senere vil indgå i en installation, et Spor-
værk 2018. Dit spor vil være afgørende for det endelige 
kunstneriske udtryk.

INFO

 

Lørdag 22. september kl. 11.00 - 14.00
Containerjuvelen, Nansensgade 4, 3740 Svaneke
www.containerjuvelen.dk

E
uropean Ceramic Context 2018 er et led i den Born-

holmske biennale for moderne europæisk keramik og 

glas. De europæiske biennaler udspringer af en vision 

fra Bornholms kultur- og undervisningsinstitutioner 

om at bruge den bornholmske kulturarv inden for 

produktion af glas og keramik til kunstindustrien, som udgangspunkt 

for en markant internationalt tilbagevendende begivenhed, der skal 

markere Bornholm som centrum for glas og keramik i Europa.

Glas- og keramikbiennalen på Bornholm, har siden 2006 udviklet sig til 

en central institution for udstilling af samtidsglas og -keramik på den 

internationale kunsthåndværkerscene. Denne status er opnået gennem 

et konsekvent fokus på høj kvalitet, aktualitet og relevans samt enga-

gement af lokale udstillingssteder og kunsthåndværkermiljøer, som 

ramme for kollegial udveksling og møde med publikum.

Glas- og keramikbiennalerne er således en væsentlig del af den born-

holmske kunsthåndværkerverden, som af det UNESCO-anerkendte 

World Crafts Council netop er blevet akkrediteret som Europas første 

World Crafts Region. Denne anerkendelse er en manifestation af Born-

holms internationale betydning som kraftcenter for kunsthåndværket 

og dermed for kunsthåndværkets store værdi for Bornholm som brand 

udadtil, identitetsskabelse indadtil og som væsentlig tiltrækningskraft i 

forhold til turister og tilflyttere.

To store kuraterede udstillinger på Bornholms Kunstmuseum og Grøn-

bechs Gård viser det bedste af Europæisk keramik netop nu. 94 kunst-

nere fra 29 Europæiske lande vil være repræsenterede i udstillingerne.

Rundvisning på  
Bornholms Kunstmuseum 

Kun for gæster med Kulturugebadge

INFO

 

Søndag 16. september kl. 13.00 - 14.00
Gratis entré på Bornholms Kunstmuseum med  
kulturugebadge søndag 16. september fra kl. 12.30
Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem
www.europeanceramiccontext.com
Bornholms Kunstmuseum er åbent tirsdag-søndag kl. 10.00 - 17.00

Et spor rundt på  
Grønbechs Gård

Kun for gæster med Kulturugebadge

INFO

 

Søndag 16. september kl. 11.00 - 12.00
Grønbechs Gård 4, 3790 Hasle
Gratis, dog betales entré til museet
www.groenbechsgaard.dk
Grønbechs Gård er åbent hele ugen kl. 10.00 - 17.00

Spor på Hjorths Fabrik
Kun for gæster med Kulturugebadge

Hvordan har lokale råvarer og know-how sat deres spor i produktionen? Hvordan har udenlandske 
impulser og strømninger sat deres præg på stedet, dets mennesker og keramikken?
Særudstillingerne ”Ny Bornholms værkstedskeramik” og ”Relief” er åbne.
Der arbejdes på værkstederne fra 10.00 til 16.00 og igen fra 19.30 til 22.00

INFO

 

Onsdag 19. september
Hjorths Fabrik, Krystalgade 5, 3700 Rønne

Rundvisning kl. 11.00 - 12.00
Byvandring kl. 14.00 - 15.00
Byvandring i skumringen kl. 19.00 - 20.00
Aftenåbent kl. 19.30 - 22.00
www.bornholmsmuseum.dk/besoeg/hjorths-fabrik.aspx



Bornholm indtager scenen

D
et bornholmske teaterliv har det godt, 

og planen er, at det skal få det endnu 

bedre i de kommende år, hvor der 

bliver mere fokus på det lokale aspekt 

og den lokale historie – blandt andet 

med tre års bornholmerkrønike på det gamle, hyggelige 

Rønne Theater.

Det fortæller teaterchef Jens Svane Boutrup, der glæder 

sig over den udvikling, som scenekunsten er inde i.

– Der sker rigtig mange sjove ting, siger han, og fortsæt-

ter: Vi har en meget aktiv teaterforening, der tiltrækker 

mange gæstespil. Vi har Svanekegården, en dukketeater-

festival hvert andet år og en gadeteaterfestival, der bare 

bliver bedre og bedre.

Også cirkus og performance-teater giver Bornholm et 

helt nyt take på scenekunsten.

– De laver spændende og anderledes ting. De bevæger 

sig væk fra det klassiske, ordbårne teater og laver noget, 

der måske mere ligger over i retning af performance. Det 

er tæt på publikum og i en komisk stil, og jeg er person-

ligt meget fascineret af det.

Jens Svane Boutrup mener sagtens, at performance-

teater kan begå sig på et klassisk teater – og på Rønne 

Theater for den sags skyld – men der er en styrke i, at 

kunsten kommer ud i andre kroge, mener han.

– Derfor blander vi os ikke i det. Det hele behøver ikke at 

komme fra et sted, siger Jens Svane Boutrup.

Til gengæld kommer man på teatret i Rønne til at opleve 

flere lokale historier i fremtiden. Efter tre år med Hol-

berg-komedier valgte man i år at flytte sommerforestil-

lingen hen i august og september, så den slutter med 

den første weekend i kulturugen.

Forestillingen Leve Livet er produceret af Bornholms 

Teater og skildrer livet i en bornholmsk familie, hvor 

faderen – en kunstner, der er flyttet til øen, og som aldrig 

er blevet anerkendt – ligger for døden.

Ildshow ved  
Børnegøglegruppe  
TRUP TING TANG

INFO

 

Mandag 17. september  
kl. 20.00 - 21.00
Strandpromenaden, Sandvig
www.truptingtang.dk 
 

Hvordan sætter naturen 
spor i dansens skabelse?

Kun for gæster med Kulturugebadge

Kom og mød danske og kroatiske dansere 
til en samtale om natur, krop og dans. Vi 
fører dig helt ind i kunstens maskinrum til 
det sarte og ufærdige materiale.

INFO

 

Tirsdag 18. september  
kl. 16.00 - 18.00
BIRCA, Bolbyvej 7, 3782 Klemensker
www.birca.org 
 

Tyreringen  
& den danske citar
Kun for gæster med Kulturugebadge

Fernisering og performance ved Mario 
Schulte, teatermusiker fra Berlin.

INFO

 

Lørdag 22. september  
kl. 16.00 - 17.00
Slagteriet, Godthåbsvej 23, 3751 Øster-
marie
www.slagteriet-oestermarie.dk 

Med tråde til Hollywood og Paris folder historien sig ud, 

som den er skrevet af den prisbelønnede dramatiker 

Rhea Leman. Jens Svane Boutrup selv har instrueret 

forestillingen.

Og han er glad for, at det lokale skuespil er på vej til-

bage. – Vi kan lære meget af vores egen historie, siger 

han. Det er blandt andet derfor, at han til næste år sætter 

gang i første del af en tre år lang bornholmerkrønike. – Vi 

fortæller bornholmernes historie fra russerne under an-

den verdenskrig og frem til i dag, forklarer teaterchefen: 

Altså, lige nu går det jo rigtig godt på Bornholm, men 

det er altså ikke så længe siden, at det gik mindre godt, 

og hvis man gerne vil lære noget om op- og nedture – og 

måske hvordan man undgår en ny nedgang – så kan det 

være en god idé at kigge lidt tilbage.

Han nævner fiskeriet, som op gennem 1970’erne og i 

særdeleshed i 1980’erne havde kronede dage på Born-

holm, men det hele krakkede og efterlod Bornholm i 

en depressiv tilstand, hvor rigtig mange pludselig stod 

uden job – og uden penge. – I dag satser vi på fødevarer. 

Men det gør man altså også på Lolland, hvor jeg kom-

mer fra. Hele provinsen sætter fokus på maden lige nu, 

men kan det holde i mere end 10 år, spørger Jens Svane 

Boutrup retorisk. Jeg siger ikke, at der er noget galt i, at 

det er det, vi gør lige nu – jeg siger bare, at det måske 

ikke er en god idé at satse meget ensidigt. Det fortæller 

historien i hvert fald, at det ikke er.

Den – historien – folder han ud på verdens måske mest 

charmerende teater i de kommende år, og han føjer 

samtidig nye kapitler til en fortælling om et bornholmsk 

sceneliv i fremdrift.

Leve Livet  
– introduktion v/Jens Svane Boutrup

Kun for gæster med Kulturugebadge

INFO

 

Lørdag 15. september kl. 18.30 - 19.00
Forestillingen spiller fredag 14. og lørdag 15. september  
kl. 19.30 - 21.00
Bornholms Teater, Teaterstræde 2, 3700 Rønne
Entré
www.bornholmsteater.dk

Prinsesse Leonora
Kun for gæster med Kulturugebadge

Børneteater om prinsessen, der ikke 
var en rigtig prinsesse… Leonora Chri-
stinas utrolige livshistorie fortælles på 
fængslende vis af skuespilleren Christine 
Albrechtslund i intenst samspil med 
Sprogmester von Kückelsom, Komman-
dant Fuchs, Tjenestepigen Karen og Kam-
merjunker Corfitz Ulfeldt. En unik chance 
for at opleve forestillingen i autentiske 
omgivelser og den helt rigtige middelal-
derstemning!

INFO

 

Søndag 23. september  
kl. 11.00 - 11.40 og kl. 12.30 - 13.10
Hammershus ruin, ’Smørkælderen’, oppe 
i selve borgruinen, Langebjergvej 26, 
3770 Allinge
www.bornholmsteater.dk

Følg sporet
TEATER / SCENEKUNST

Eksempler på arrangementer i sporet. 
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 

Cirkus i Soldalen
Kun for gæster med Kulturugebadge

To af dette års highlights vil være cirkusforestillinger af ”Le Cirque du Platzak” med de-
res show ’’Kermis’’ og ”Lalla and The Amazing Other” med deres show ”The High Life”.
Der vil bl.a. være en promenade-forestilling, som vil finde sted flere forskellige steder 
på grunden, hvor publikum vil blive guidet fra et spillested til det næste. I modsætning 
til det traditionelle cirkus-koncept hvor artisterne rejser rundt efter publikum vil rol-
lerne være byttet og publikum vil vandre efter forestillingen.

INFO

 

Søndag 23. september  
kl. 14.00 - 22.00
Maegårdsvej 4, 3770 Allinge
Entré: 80 kr. voksne - 40 kr. børn
www.cirkusisoldalen.com 

8 9Teater / scenekunst



Naturen  
og Kulturen

K  ultur er ikke noget frit svævende i Universet – det 

bliver det aldrig, selv om mange kunstnere har den 

prisværdige og givende ambition at skabe deres 

helt eget frie univers.

Materien er altid natur. Mennesket har ikke skabt atomerne. De er 

dannet af ”The Big Bang” eller en uendelig række af ”Big Bangs”, 

hvis man tror på det. Din mobil består af atomer. Så den er et stykke 

natur, selv om den også er tidens vigtigste, højteknologiske kultur.

Summa summarum er al kultur også natur, og naturen er altid - altid! 

- kulturens fundament. Det kan ikke være anderledes. Naturen er 

grundlaget og den store inspirationskilde.

Natur i sig selv er aldrig kunst. Den findes bare, og det er formi-

dabelt. Den er der med hele det fysiske univers, og den er her på 

Jorden med vore mange millioner arter af levende medskabninger, 

som har fået ubeskrivelig skønhed og ufattelige evner med sig i 

evolutionsgaver.

I 1905 forudsagde den tyske sociolog og filosof Max Weber ”verdens 

affortryllelse” som en uundgåelig følge af stadig større viden. I dag 

har vi erfaret, at verden bliver rigere og større og bedre og mere 

fortryllende jo mere, vi ved. Og at vi aldrig kommer til at vide alt.

Interessen for naturen og livet, der omgiver os, er efter 40 års lige-

gyldighed igen markant og stigende i hele den vestlige verden. Der 

er næsten tale om en folkebevægelse, og arterne og vildskaben er 

ved at vende tilbage efter mange års deroute.

Derfor, og fordi al kultur hviler på naturen, har Bornholms Kulturuge 

i år natur som spor og byder på en række ture, hvor man med nogle 

af Bornholms mest vidende guider kan opleve, hvordan natur og kul-

tur spiller sammen. Fra Almindingens hjerte omkring Christianshøj 

oppe i skyerne til Danmarks dybeste, åbne mine i Knudsker, hvor vi 

når ned i en dybde svarende til 60 meter under havets overflade.

Almindingens hjerte
Kun for gæster med Kulturugebadge

Vandring i Almindingens hjerte. Hør om naturen, Almindingens 
tilblivelse, de to middelalderborge, Åremyrs dramatiske historie og 
om Koldekilde og de store kildefester. Turen ledes af biolog, ph.d. og 
forfatter Michael Stoltze.

INFO

 

Torsdag 20. september kl. 15.00 - 17.00
P-pladsen ved Christianshøjkroen  
Segenvej 48, 3720 Aakirkeby
www.dansknatur.wordpress.com/bornholms-kulturuge-2018/

Natur og kultur  
i Hundsemyre

Kun for gæster med Kulturugebadge

Den tidligere højmose har en dramatisk 
historie. Hør om naturen, kulturen og ikke 
mindst de enorme mængder af skarver, 
gæs og andre vandfugle. Turen ledes 
af Mogens Timand Kofod, der er en af 
Bornholms dygtigste og mest vidende 
amatørornitologer

INFO

 

Mandag 17. september kl. 15.00 - 16.30
Parkering på Hundsemyrevej, 3730 Nexø, 
hvorfra der er 200-300 hundrede meter 
at gå til tårnet
www.dansknatur.wordpress.com/ 
bornholms-kulturuge-2018/

Linjer i landskabet
Kun for gæster med Kulturugebadge

Guidet tur efter naturens og kulturens 
spor i landskabet langs Læså. Vi ser på 
åens stejle brinker af skifer, som er mil-
lioner af års spor efter fortidens dyreliv. 
Langs åen har mennesker levet og efter-
ladt spor i mere end 5000 år. Vi ser en af 
Danmarks mest specielle gravhøje og et 
stenbrud, som har leveret byggemateria-
ler til Aa kirke og Hammershus.

INFO

 

Torsdag 20. september kl. 14.00 - 16.00
P-pladsen på Limensgade ved Læså  
ca. 3 km syd for Aakirkeby
www.narturbornholm.dk

Botanik og medicinplanter 
på Hammershus

Kun for gæster med Kulturugebadge

Vandring på Hammeshusklippen hvor 
man ser og hører om de mest spæn-
dende af de godt 600 plantearter, der er 
fundet på klippen, samt om anvendelsen 
af de mange indførte medicinplanter, 
der stadig forekommer flere hundrede 
år efter. Turen ledes af naturvejleder og 
amatørbotaniker Tino Hjorth Bjerregaard, 
der er en af Bornholms mest engagerede 
amatørbotanikere.

INFO

 

Fredag 21. september kl. 15.00 - 16.30
Start ved frihedsstøtten foran  
Hammershus, 3770 Allinge
www.dansknatur.wordpress.com/born-
holms-kulturuge-2018

Stubbeløkken  
– natur, kultur og Danmarks 

største hul i jorden
Kun for gæster med Kulturugebadge

Vandring rundt om og ned i Stubbeløk-
ken Stenbrud, der er Bornholms største 
stenbrud og Danmark dybeste råstofgrav. 
Hullet er 125 meter dybt og bunden når 
60 meter under havets overflade. Hør om 
brydninger og stedets geologi, natur og 
kultur. Tidligere gymnasielærer Jørgen 
Butzbach, der er øens bedste kender og 
formidler af Bornholms geologi, er guide.

INFO

 

Onsdag 19. september kl. 16.00 - 17.30
P-pladsen ved Sct. Knuds Kirke  
Stavelund 19, 3700 Rønne
www.dansknatur.wordpress.com/ 
bornholms-kulturuge-2018
 

Kom med på MTB sporet
Kun for gæster med Kulturugebadge

DGI Bornholm og Trailbuilders Bornholm 
inviterer til SPOR - MTB SPOR i forbin-
delse med Bornholms Kulturuge. Arran-
gementerne er gratis guidede MTB ture 
i og omkring Hasle Lystskov, Skovly og 
Trailcenter Bornholm på Rytterknægten.

INFO

 

Onsdag 19. september
Hotel Skovly, Nyker Strandvej 40, 3700 
Rønne
Udsigtsspor kl. 17.00 - 19.00
Natspor kl. 21.00 - 23.00

 Torsdag 20. september
Trailcenter Bornholm,  
Kongemindevejen 1, Rytterknægten 
3720 Åkirkeby
Blå og Grønne Spor kl. 16.30 - 18.30
Vildspor kl. 19.00 - 20.30

Gratis med egen MTB og hjelm. 125 kr. 
med leje af MTB og hjelm (obligatorisk)
www.dgi.dk/bornholm

Til alle arrangementer under Bornholms Kulturuge 2018 skal man som publikum have et kulturugepas. Kulturugepasset er udformet 

som et badge, du kan sætte på tøjet, så det er nemt at få øje på.

Prisen i 2018 er kun kr. 50,- for voksne og kr. 30,- 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 på www.bornholmskulturuge.dk

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:
Badget kan kan fra ca. 1. august købes et af nedenstående steder samt i webshop www.bornholm.info/webshop

KULTURUGEPAS
– obligatorisk adgangstegn!

Gudhjem
Christiansøfarten, Ejnar Mikkelsensvej 25
Provianten, Ejnar Mikkelsensvej 28
Gudhjem Museum, Stationsvej 1
 
Nexø
Nexø Turistinformation, Havnen 4b
Galleri Benmel, Nørre Strandvej 2
 
Hasle
Hasle Turistinformation, Storegade 64
 

Rønne
Bornholms Velkomstcenter, Ndr. Kystvej 3
Rådhuskiosken, Snellemark 34
Kulturbutikken, St. Torv 6
Kvickly, Ndr. Kystvej 28
Meny, Store Torv 11
 
Aakirkeby
Aakirkeby Turistinformation, Torvet 1
 
Sandvig
Dideriks Veranda, Strandpromenaden 5

 Allinge
Allinge Turistinformation, Sverigesvej 11
 
Østermarie
Dagli'Brugsen, Godthåbsvej 35 
 
Svaneke
Havnekiosken, Havnebryggen 7B
Svanekegaarden, Skippergade 2

Listen med salgssteder vil blive opdateret på www.bornholmskulturuge.dk før salget starter, og vi giver også besked via  

nyhedsmail og på Facebook, så tilmeld dig og følg også med der.

11Natur10

Følg sporet
NATUR

Eksempler på arrangementer i sporet. 
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 



 
Kalender

Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl

Symboloversigt

$ Rytmisk musik

$ 
Kunsthåndværk

$ 
Teater / Scenekunst

$ 
Natur

$ 
Madkultur

$ 
Historie / kulturhistorie

$ 
Kunst

$ 
Klassisk musik

$ 
Litteratur 

 

Fredag 14. september

Sporn ette Hâsle Brânvæsen $
11.00 - 14.00
Hasle Rådhus 
Storegade 64 
3790 Hasle

Masterclass - Musikkens spor $
13.00 - 17.00
Bornholms Højskole 
Almindingsvej 35 
3720 Aakirkeby
Entré (publikum gratis)

På sporet af naturen og historien $
13.30 - 17.00
Haslerøgerierne 
Søndre Bæk 16-20Hasle  
ved cykelparkeringen på P-pladsen
Entré

På sporet af de Bornholmske 
redningskorps $
17.30 - 18.30
Hasle Rådhus 
Storegade 64 
3790 Hasle
Entré

SNE - Artist Talk med Vigga Bro  $
(efter forestillingen) 
20.45-21.30
Svanekegaarden 
Skippergade 6 
3740 Svaneke 
Entré 

Lørdag 15. september

Sporn ette Hâsle Brânvæsen $
11.00 - 14.00
Hasle Rådhus 
Storegade 64 
3790 Hasle

Åbningsarrangement i Sandvig $
14.00 - ca. 21.00
Strandpromenaden  
Sandvig 
3770 Allinge
Se program på www.bornholmskulturuge.dk

gaardens madkulturfest 2018 $
18.00 - 21.00
gaarden 
Melstedvej 25 
3760 Gudhjem
Entré

Leve Livet – introduktion  
v/Jens Svane Boutrup $
(før forestillingen)
18.30 - 19.00
Bornholms Teater 
Teaterstræde 2 
3700 Rønne
Entré

Kind of Brazil, back to basics $
19.30 - 21.30
Bornholms Højskole 
Almindingsvej 35 
3720 Aakirkeby
Entré

Lysets By $
20.00 - 23.00
Stenhuggerstien 
Sletten ved Sandvig Søpark 
Hammershusvej 70 
3770 Allinge

Søndag 16. september

I kunstnernes fodspor $
09.50 - 11.15
Kranpladsen foran Provianten 
Gudhjem Havn

gaardens smagsforstærkning $
10.00 - 16.00
Melstedvej 35 
3760 Gudhjem
Entré

Et spor rundt på Grønbechs Gaard $
11.00 - 12.00
Grønbechs Gård 4 
3790 Hasle
Entré

Daniel Dalgaard og  
Spor der fører videre  $
11.00 - 12.00
BANKEN 
Brøddegade 6 
3760 Gudhjem
Entré

Sporn ette Hâsle Brânvæsen $
11.00 - 14.00
Hasle Rådhus 
Storegade 64 
3790 Hasle

På rette spor: World Craft Region $
12.30 - 13.30
Gudhjem Museum 
Stationsvej 1 
Gudhjem

Rundvisning på  
Bornholms Kunstmuseum $
13.00 - 14.00
Otto Bruuns Plads 1 
3760 Gudhjem

Daniel Dalgaard og Spor  
der fører videre  $
13.00 - 14.00
BANKEN 
Brøddegade 6 
3760 Gudhjem
Entré

Rundvisning på  
Bornholms Kunstmuseum $
14.00 - 15.00
Otto Bruuns Plads 1 
3760 Gudhjem

På sporet af Gudhjems  
hemmelige stier $
14.00 - 15.30
Caféen 
Nørresand 10 
3760 Gudhjem

Rundvisning på  
Bornholms Kunstmuseum $
15.00 - 16.00
Otto Bruuns Plads 1 
3760 Gudhjem

På sporet af den tabte lyd $
15.30 - 17.00
Gudhjem Kirke 
Kirkevej 9 
3760 Gudhjem
Entré

Lydspor - i Gudhjem $
16.00 - 18.00
Lehnsgaard 
Stangevej 16 
3760 Gudhjem
Entré

Swingspor på asfalten i Gudhjem $
17.00 - 17.15
Gudhjem Havn 
3760 Gudhjem

gaardens madkulturfest 2018 $
18.00 - 21.00
gaarden 
Melstedvej 25 
3760 Gudhjem
Entré

I musikkens spor - i Gudhjem $
19.30 - 21.00
Lauegård 
Gudhjemvej 64 
3760 Gudhjem
Entré 

As time goes by $
19.30 – 22.00
Scala Gudhjem
Brøddegade 10
3760 Gudhjem
Entré

Lysets By $
20.00 - 23.00
Stenhuggerstien 
Sletten ved Sandvig Søpark 
Hammershusvej 70 
3770 Allinge

Mandag 17. september

Sporn ette Hâsle Brânvæsen $
11.00 - 14.00
Hasle Rådhus 
Storegade 64 
3790 Hasle

Picnic i sommerfugleparken $
12.00 - 15.00
Gl. Rønnevej 14b 
3730 Nexø 
Entré

Natur og kultur i Hundsemyre $
15.00 - 16.30
Parkering på Hundsemyrevej 
3730 Nexø

Artist Talk: Intersections $
16.00 - 17.00
Det Brune Værksted 
Grønnegade 5 
3730 Nexø

Swingspor på asfalten i Nexø $
17.00 - 17.15
Nexø havn 
Skippertorvet 
3730 Nexø

Nyt Nordisk Porcelæn $
17.00 - 18.00
Knarregård 
Ibskervej 25 
3730 Nexø

Kor på Sporet $
17.00 - 18.30
Bodils Kirke 
Rønnevej 46 
3730 Nexø

Adrian Hughes, Kulturkender  
om litteratur og smagsdommere $
18.00 - 20.00
Galleri Benmel 
Nordre Strandvej 2 
3730 Nexø
Entré

Lydspor - i Nexø $
19.00 - 21.00
Beisner 
Stenbrudsvej 18 
3730 Nexø
Entré

Ildshow $
20.00 - 21.00
Strandpromenaden 
Sandvig 
3770 Allinge

På sporet af mange liv $
20.00 - 22.00
Galleri Benme 
Nordre Strandvej 2 
3730 Nexø
Entré

Lysets By $
20.00 - 23.00
Stenhuggerstien 
Sletten ved Sandvig Søpark 
Hammershusvej 70 
3770 Allinge

Tirsdag 18. september

Penseltrioens spor $
12.00 - 13.00
Galleri Vang 
Vang havn

Er vi på rette spor?  
Byvandring i Hasle $
13.30 - 15.30
Hasle gamle Rådhus på Hasle Torv 
Storegade 64 
3790 Hasle

Artist Talk med Anne Marie Helger $
15.00 - 16.30
Grønbechs Gård 4 
3790 Hasle
Entré

I musikkens spor - i Hasle $
16.00 - 17.30
Hasle Kirke 
Kirkegade 4A 
3790 Hasle
Entré

Hvordan sætter naturen spor  
i dansens skabelse? $
16.00 - 18.00
BIRCA 
Bolbyvej 7 
3782 Klemensker

Swingspor på asfalten i Hasle $
17.00 - 17.15
Ved Grønbechhs Gård 
3790 Hasle

På sporet af de Bornholmske  
redningskorps $
17.30 - 18.30
Hasle Rådhus 
Storegade 64 
3790 Hasle
Entré

Lydspor - i Hasle $
19.00 - 21.00
Walum 
Tassevej 9 
(Rutsker) 3790 Hasle
Entré

Spor i livet $
19.30 - 21.00
Hasle Kirke 
Kirkegade 4A 
3790 Hasle

Den bornholmske krimi med  
Pernille Boelskov og Lotte Petri $
19.30 - 21.30
Hasle Rådhus 
Storegade 64 
3790 Hasle
Entré

Lysets By $
20.00 - 23.00
Stenhuggerstien 
Sletten ved Sandvig Søpark 
Hammershusvej 70 
3770 Allinge

Onsdag 19. september

Bornholms Mosteri  
inviterer indenfor $
10.00 - 11.00
Skansevej 8 
3700 Rønne 
Entré

På sporet af ordet  
– oplæsningscafé $
10.00 - 11.30
Rønne Bibliotek 
Pingels Allé 1 
3700 Rønne

Spor på Hjorths Fabrik  
– Rundvisning $
11.00 - 12.00
Hjorths Fabrik 
Krystalgade 5 
3700 Rønne

Historiske kulturspor i Rønne by $
11.00 - 12.30
Skt. Mortens Gade 29 
3700 Rønne

Åbent bryggeri med smagsprøver $
11.00 - 14.00
Tværmolen 3 
3700 Rønne 
Entré

Tre keramikeres spor i leret $
13.00 - 17.00
Agregård 
Aabyvej 4 
Nyker 
3700 Rønne
Entré

Spor på Hjorths Fabrik – Byvandring $
14.00 - 15.00
Hjorths Fabrik 
Krystalgade 5 
3700 Rønne

Naturplejens spor  
i naturen og maden $
15.00 - 18.30
Kildevangsvej 5 
3751 Østermarie
Entré

Stubbeløkken – natur, kultur  
og Danmarks største hul i jorden $
16.00 - 17.30
P-pladsen ved Sct. Knuds Kirke 
Stavelund 19 
3700 Rønne

Ø-Spor i kunst og musik $
16.00 - 18.00
Snorrebakken 58 
3700 Rønne
Entré

Swingspor på asfalten i Rønne $
17.00 - 17.15
Ved torvet 
3700 Rønne

Kom med på MTB sporet  
– Udsigtsspor $
17.00 - 19.00
Hotel Skovly 
Nyker Strandvej 40 
3700 Rønne

Musikeren i bogen – Michael Falch $
18.00 - 20.00
Rønne Bibliotek 
Pingels Allé 1 
3700 Rønne
Entré

Spor på Hjorths Fabrik  
– Byvandring i skumringen $
19.00 - 20.00
Hjorths Fabrik 
Krystalgade 5 
3700 Rønne

Lydspor - i Rønne $
19.00 - 21.00
Koefoed 
Slippen 4  
3700 Rønne
Entré

Artist Talk på Engholms Brændpunkt $
19.30 - 21.00
Bredgade 2 
Sandvig 
3770 Allinge

Klassisk på Kanten 2018 $
19.30 - 21.30
Bornholms Teater 
Teaterstræde 2 
3700 Rønne
Entré

Spor på Hjorths Fabrik  
– Aftenåbent $
19.30 - 22.00
Hjorths Fabrik 
Krystalgade 5 
3700 Rønne

Lysets By $
20.00 - 23.00
Stenhuggerstien 
Sletten ved Sandvig Søpark 
Hammershusvej 70 
3770 Allinge

Kom med på MTB sporet – Natspor $
21.00 - 23.00
Hotel Skovly 
Nyker Strandvej 40 
3700 Rønne

Torsdag 20. september

Skolen og Skibet $
09.30 - 14.00
Sandvig Strand 
3770 Allinge

Guldhullet i Smørenge $
10.00 - 12.00
Smørengevej 10 
Vestermarie 
3720 Aakirkeby

SPOR efter de danske dinosaurer $
10.00 - 17.00
NaturBornholm 
Grønningen 30 
3720 Aakirkeby

Fortælling om den første generation 
der havde ytringsfrihed 

$
12.00 - 14.00
Ved våbenhuset på Aa Kirke 
Storegade 2 
3720 Aakirkeby

Linjer i landskabet $
14.00 - 16.00
P pladsen på Limensgade ved Læså  
ca. 3 km syd for Aakirkeby

Almindingens hjerte $
15.00 - 17.00
P-pladsen ved Christianshøjkroen 
Segenvej 48 
3720 Aakirkeby

Det modernistiske spor $
16.00 - 17.30
Aa Kirke 
Storegade 2 
3720 Aakirkeby
Entré

Kom med på MTB sporet  
– Blå og Grønne SPOR $
16.30 - 18.30
Trailcenter Bornholm 
Kongemindevejen 1 
Rytterknægten 
3720 Åkirkeby

Swingspor på asfalten i Aakirkeby $
17.00 - 17.15
Torvet 
3720 Aakirkeby

Leonora Christina Skov  
og Den, der lever stille $
18.00 - 20.00
Aakirkeby-Hallerne 
Grønningen 3 
3720 Aakirkeby
Entré

(fortsættes på næste side)

Læs om de enkelte arrangementer på www.bornholmskulturuge.dk
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V
i har måske ikke Danmarks bedste fødevareprodukter, sådan over en bred kam. Men 

når det handler om madoplevelser, så har Bornholm meget langt ned til nummer to.

Det siger Mikkel Bach-Jensen fra Gourmet Bornholm. Her holder man snor i udviklingen 

på det bornholmske fødevareområde, og det er ikke så lille en opgave i en tid, hvor 

fokus på lokale råvarer er eksplosivt voksende. Flere og flere vil gerne vide, hvor den mad, de putter i 

munden, kommer fra, og flere og flere ønsker, at den gris, de lægger på grillen, har levet et fornuftigt liv.

Sådan er det i verden, og sådan er det på Bornholm, hvor Gourmet Bornholm sammen med en lang 

række aktører, producenter og iværksættere har gang i en fortsættelse af en i forvejen flot tradition 

omkring den bornholmske madkultur,

Og netop madoplevelserne er et stort fokusområde for Gourmet Bornholm, fortæller Mikkel Bach-

Jensen. Og en madoplevelse kan være mange ting, siger han. – Konkret kan det være, at man kobler 

et besøg hos en producent med noget andet. Under vores madfestival Kulinarisk Ø i juni kunne man 

for eksempel tage til jordbærspisning, samtidig med at man fik reciteret digte. Sådan noget, forklarer 

Mikkel Bach-Jensen.

Gourmet Bornholm sørger sammen med Bornholms Regionskommune og Bornholms Landbrug & 

Fødevarer for at støtte op om de lokale initiativer, der driver madkulturen videre. Bornholm skal fortsat 

levere Danmarks bedste madoplevelser, og den målsætning har masser af ben af stå på i disse år.

– Vores madfestival har vist, at området var som en ketchupflaske, der lige skulle hul på, siger Mikkel 

Bach-Jensen. – Det vrimler med gode ideer, for vores mange producenter har for længst indset, at det 

ikke er nok at se en olie blive presset eller en marmelade blive kogt. Hvis vi involverer vores gæster, 

skaber det en helt ny oplevelse. Og for producenten bliver et mersalg pludselig meget hurtigere mu-

ligt, forklarer han.

Han ser det som sekretariatsleder i Gourmet Bornholm, men også i sit daglige job som leder af mad-

kulturhuset gaarden i Melsted. Her har man lige siden starten i 2015 set, at madoplevelserne sætter sig 

fysisk i publikum og giver en helt anden indsigt.

Bornholms Kulturuge spiller også en stor rolle i den formidling, idet stjernekokken Mette Martinussens 

årlige begivenhed trækker fulde huse og har sat en helt ny standard i formidlingen af mad og madkultur.

Bornholm har lige uddannet 26 nye fødevareguider, og her har Mette Martinussen også haft en finger 

med i spillet, for hun har gennem Bornholms Kulturuge fået Bornholm helt ind under huden. – Hun 

blev koblet på for at lave den madkulturelle udgave af Udenfor Sæsonen, og hun har skabt nogle 

oplevelser, der står som noget helt, helt særligt, forklarer Mikkel Bach-Jensen. – Det, som Mette kan, er 

i international kontekst af højeste kaliber, og hun har i virkeligheden sat en urimelig høj standard for, 

hvad en madoplevelse kan være.

Men fødevareguiderne har taget ved lære, og bornholmske producenter finder hver dag på nye tiltag, 

der kan bidrage til fortællingen om madkulturen på Bornholm. – Vi vil lave ting, der stikker af i forhold 

til hyldevarerne, som Mikkel Bach-Jensen formulerer det, og slutter: – Vi har Bornholms Kulturuge, 

madfestivalen Kulinarisk Ø, Sol over Gudhjem og mange andre begivenheder og events, der vil blive 

ved med at sørge for, at vi fortsat skal have langt ned til nummer to, når det handler om madoplevelser. 

gaardens Madkulturfest 2018
Kun for gæster med Kulturugebadge

INFO

 

Lørdag 15. og søndag 16. september kl. 18.00 - 21.00
gaarden, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem
Billetsalget starter onsdag 1. august kl. 10.00
Entré 545 kr.
www.gaarden.nu

Der er langt  
til nummer 2

Kom med på MTB sporet  
– Vildspor $
19.00 - 20.30
Trailcenter Bornholm 
Kongemindevejen 1 
Rytterknægten 
3720 Åkirkeby

Aakirkeby – er det mig du spor? $
19.30 - 21.15
Bornholms Højskole 
Almindingsvej 35 
3720 Åkirkeby
Entré

Klassisk på Kanten 2018 $
19.30 - 21.30
Bornholms Teater 
Teaterstræde 2 
3700 Rønne
Entré

Udenfor Sæsonen  $
20.00 - 22.00
Strandhotellet 
Strandpromenaden 7 
3770 Allinge
Entré

Lysets By $
20.00 - 23.00
Stenhuggerstien 
Sletten ved Sandvig Søpark 
Hammershusvej 70 
3770 Allinge

Oplyste skibe $
20.00 - 23.00
Sandvig Havn 
3770 Allinge

Fredag 21. september

Hammershus  
– en borg fuld af hemmeligheder  $
11.00 - 12.00
Ved det store kranie inden for på Hammershus 
Besøgscenter

Hammershus  
– en borg fuld af hemmeligheder  $
13.00 - 14.00
Ved det store kranie inden for 
på Hammershus Besøgscenter

Spor af ler - på papir og i rum $
13.00 - 14.00
Galleri Klejn 
Storegade 1 
ved Kirkepladsen 
3770 Allinge

Botanik og medicinplanter  
på Hammershus $
15.00 - 16.30
Start ved frihedsstøtten  
foran Hammershus 
3770 Allinge

Historier – Rundvisning – Smagning $
16.00 - 18.00
Mostballaden 
Maegårdavej 4 
Olsker 
3700 Allinge 
Entré

Skoleeleverne udstiller $
16.00 - 20.00
Sandvigs gamle Rådstue 
Strandpromenaden 24 
Sandvig 
3770 Allinge

Ib Michael, "Liv og levned" $
18.00 - 20.00
Domen 
Strandvejen 1 
3770 Allinge
Entré

Musical/Operette $
18.30 - 21.30
Restaurant Le Port 
Vang 81 
3790 Hasle
Entré

Belyst Helleristningsskib $
19.00 - 20.00
Sandvig Strand 
3770 Allinge

Musikspor for blandet kor  
i Sankt Clemens Kirke $
19.30 - 21.00
Sankt Clemens Kirke 
Bedegadevej 1A 
3782 Klemensker
Entré

Sandvig – er det mig du spor? $
19.30 - 21.15
Dideriks Veranda 
Strandpromenaden 5 
Sandvig 
3770 Allinge
Entré

På sporet af mange liv $
20.00 - 22.00
Galleri Benmel 
Nordre Strandvej 2 
3730 Nexø
Entré

Udenfor Sæsonen  $
20.00 - 22.00
Kylingemoderen 
Segenvej 50 
3720 Aakirkeby
Entré

Spor fra stranden $
20.00 - 23.00
Strandgade 2 
Sandvig 
3770 Allinge

Lysets By $
20.00 - 23.00
Stenhuggerstien 
Sletten ved Sandvig Søpark 
Hammershusvej 70 
3770 Allinge

Lørdag 22. september

I guitarbyggerens værksted $
10.00 - 11.00
Nansensgade 4 
3740 Svaneke

Hviskeleg  
– Keramiske spor og udstilling $
11.00 - 12.00
Vestergade 11 
3740 Svaneke

På sporet af en ny sang $
11.00 - 13.00
Svaneke Bibliotek 
Borgergade 4 
3740 Svaneke

Snak og Sild $
11.00 - 13.00
Det Levende Køkken 
Løvsangervej 2 
3751 Østermarie

Det muntre køkken $
11.00 - 14.00
Containerjuvelen 
Nansensgade 4 
3740 Svaneke

OBS: Koncerterne kan  
indeholde Spor af Spohr $
11.00 - 17.30
Svaneke Kirke 
Kirkepladsen 2 
3740 Svaneke

Raku-brænding med  
egen dekoration $
13.00 - 16.00
Kunsthåndværkerne 
Postgade 21 
3740 Svaneke
Entré

Croquis tegning  
og åbne atelierdøre $
14.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A 
3751 Østermarie

Kærlighedens spor i Østermarie $
15.00 - 16.30
Østermarie Kirke 
Svanekevej 6 
3751 Østermarie
Entré

Spor efter Svanekes store  
personligheder $
15.00 - 17.00
Søllingsgaard på Svaneke Torv

Jesper Wung-Sung  
om ungdoms litteratur $
15.30 - 17.00
Svanekegaarden 
Skippergade 6 
3740 Svaneke
Entré

Tyreringen & den danske citar $
16.00 - 17.00
Slagteriet 
Godthåbsvej 23 
3751 Østermarie

Danske Spor i Mexico $
16.00 - 18.00
Fabers 
Kirkestræde 1 
3770 Allinge
Entré

Musical/Operette $
18.30 - 21.30
Restaurant Le Port 
Vang 81 
3790 Hasle
Entré

Musikspor for blandet kor  
i Østermarie Kirke $
19.30 - 21.00
Østermarie Kirke 
Svanekevej 6 
3751 Østermarie
Entré

Bornholmske forfattere:  
Dennis Gade Kofod, Peter Poulsen  
og Jette Drewsen 

$
19.30 - 21.00
Mariehuset 
Godthåbsvej 34 
3751 Østermarie
Entré

Sporr å Borrinjholmsk 
/Spor af Bornholmsk $
19.30 - 21.30
Svanekegaarden 
Skippergade 2-8 
3740 Svaneke 
Entré

Udenfor Sæsonen  $
20.00 - 22.00
Musikhuzet 
St. Torv 6 
3700 Rønne
Entré

Søndag 23. september

Prinsesse Leonora $
11.00 - 11.40
Hammershus ruin 
’Smørkælderen’ – oppe i selve borgruinen 
Langebjergvej 26 
3770 Allinge

Prinsesse Leonora $
12.30 - 13.10
Hammershus ruin 
’Smørkælderen’ – oppe i selve borgruinen 
Langebjergvej 26 
3770 Allinge

KYST – Det bornholmske  
kystspor ved Ben Woodhams $
14.00 - 15.00
Fabers 
Kirkestræde 1 
3770 Allinge

Cirkus i Soldalen $
14.00 - 22.00
Maegårdsvej 4 
3770 Allinge
Entré

Kærlighedens spor i Gudhjem $
15.00 - 16.30
Gudhjem Kirke 
Kirkevej 9  
3760 Gudhjem
Entré

Lasse og Mathilde på Christiansø $
15.00 - 22.00
Christiansø - afgang fra Gudhjem havn
Entré

Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl

Torsdag 20. september 
(fortsat) 

Kalender

$
$ $

$

$

$

$

$

$

$

$$
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Naturplejens spor i naturen og maden
Kun for gæster med Kulturugebadge

Dyr fra Hammershuslam og Mønstergård har gennem 

mange år via afgræsning sat deres spor i den unikke 

bornholmske natur – lige fra strandenge over klippeløk-

ker til indlandsmoser.

Deltagerne møder i biler ved fuglereservatet Ølene, 

Kildevangsvej 5, 3751 Østermarie. Her vises og fortælles 

om naturplejen og de spor som kvæget sætter. Derefter 

køres samlet til Hammershuslam, hvor Jan Seerup vil 

vise, hvilke spor især fårene sætter i naturen. Endelig 

afsluttes ved den producentorganiserede gårdbutik: Den 

Bornholmske Gårdbutik på Bjergebakkevej 2, Vesterma-

rie, 3700 Rønne, hvor der vil blive budt på smagsprøver 

og mulighed for at købe produkter med hjem.

INFO

 

Onsdag 19. september kl. 15.00 - 18.30
Kildevangsvej 5, 3751 Østermarie
Entré 50 kr.
www.den-bornholmske-gaardbutik.dk

Snak og Sild
Kun for gæster med Kulturugebadge

Fællesskabet sætter spor. Fra gammelt plejehjem til 

Levende Køkken.

Vi fortæller historien om, hvordan fællesskabet satte 

spor i samarbejde og sammenhængskraft, og om vær-

dien af fællesskabet omkring hverdagssundhed. Og vi 

byder på saltstegte sild med hele pivtøjet…

Sussie Holmtoft er madfællesskabsjonglør.

INFO

 

Lørdag 22. september kl. 11.00 - 13.00
Det Levende Køkken, Løvsangervej 2, 3751 Østermarie
www.detlevendekoekken.dk

Følg sporet
MADKULTUR

Eksempler på arrangementer i sporet. 
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 



museumstiltag, som man kan opleve uden at behøve at gå “rigtigt” på mu-

seum.

Museumsplanerne, som Jacob Bjerring-Hansen og co. fortsat glæder sig til at 

få ført ud i livet, rummer også et nyt projekt i Tejn. Her bygger man rygraden i 

samlingerne, idet man i en tidligere fiskefabrik blandt andet laver topmoderne 

magasiner og nye arbejdsstationer for arkæologistuderende fra hele verden.

– Her kan vi jo gøre det, som er noget af det allervigtigste i vores job: Vi får styr 

på den langsigtede bevaring. Vi sikrer materialet for fremtiden, siger Jacob 

Bjerring-Hansen.

I dag kan han kigge rundt på sine fund, der for manges tilfælde bliver opbe-

varet under alt for dårlige vilkår i Rønne, og han kan glæde sig over, at de alle 

snart får nye hjem. 

– Kunstmuseet får også gavn af bygningerne i Tejn, for her kan vi få plads til 

mange af deres skulpturer, som der i dag er dårlig plads til. Jo, det bliver rigtig, 

rigtig godt, siger Jacob Bjerring-Hansen.

Og området i Tejn garneres altså med et leben af danske og udenlandske stu-

derende, som vil kaste en ungdommelige vibe over nordlandet. – Det kommer 

til at emme af ungt liv, siger Jacob Bjerring-Hansen.

– De får rigtig gode muligheder for at komme her og grave, og så kan de tage 

til Tejn og analysere fundene. Deres arbejde kan vi også bruge til at kommuni-

kere, hvorfor det er så spændende.

Guldhullet i Smørenge
Kun for gæster med Kulturugebadge

2009 fandt man guldfund i Smørenge ved Vestermarie og arkæologerne var 
ikke i tvivl om, at her var tale om en plads, som var blevet undersøgt før. Ved 
årets arrangement i Kulturugen håber vi, at de fortsatte undersøgelser i 2018 
kan fortælle os meget mere om, hvad der er foregået på stedet. 

INFO

 

Torsdag 20. september kl. 10.00 - 12.00
Smørengevej 10, Vestermarie  
3720 Aakirkeby
www.bornholmsmuseum.dk 

På sporet af de  
Bornholmske redningskorps

Kun for gæster med Kulturugebadge

En dokumentarfilm om udviklingen af 
brand- og redningstjenesten, fra perioden 
i slutningen af atten hundrede tallet op til 
1970’erne, om hvordan brand- og red-
ningskorpsene ”Zonen og Falck” opstod 
og hvordan de over tiden udviklede sig 
her på Bornholm.

INFO

 

Fredag 14. og tirsdag 18. september  
kl. 17.30 - 18.30
Hasle Rådhus, Storegade 64, 3790 Hasle
Entré 20 kr.
www.haslebyting.com

I kunstnernes fodspor
Kun for gæster med Kulturugebadge

To lokale guider tager dig med på tur 
mellem historie og fremtid. Tidligere 
et fiskerleje hvor havnen var fyldt med 
fiskerbåde og en by hvor kunstnere og 
bohemerne flokkedes. I dag en by med 
stor forskel på sommer og vinter, drevet 
af et rigt foreningsliv året rundt. Her er 
stadig aktive kunstnere og kunsthåndvær-
kere – iblandet aktivistiske borgere der 
slås for helårslivet.

INFO

 

Søndag 16. september kl. 09.50 - 11.15
Kranpladsen foran Provianten, Gudhjem 
Havn. Vi starter ned at synge Christiansø-
båden afsted.
www.gudhjembyogmindeforening.dk

Historiske kulturspor  
i Rønne by

Kun for gæster med Kulturugebadge

På denne vandring i Rønnes gader vil vi 
lade blikket hvile, fundere og ”læne os til-
bage” til tidligere tider i byen. Hvilke spor 
er der fra det levede liv dengang, hvordan 
og hvorfor har byen forandret sig. Hvilke 
spor efterlader vi os til de næste genera-
tioner?

INFO

 

Onsdag 19. september kl. 11.00 - 12.30
Skt. Mortens Gade 29, 3700 Rønne
www.bornholmsmuseum.dk 
 

Synergi på Helligdommen

Fortælling om den første generation, 
der havde ytringsfrihed

Kun for gæster med Kulturugebadge

Vi laver en tidsrejse fra enevældens opfattelse af kon-
gen som indsat af Gud, til den nye tid efter 1849, hvor 
ildsjæle i Aaker-Aakirkeby greb frihedens fakkel. Vi går 
forbi ”Gåsen” til torvet, til bager Dam, til to af David-
skolens bygninger, til præstegården og til kirkegården 
omkring Aa Kirke, hvor vi ser på gravstene efter nogle 
af tidens innovative personer. Turleder: Birgitte Borgen 
Müller Marcussen.

INFO

 

Torsdag 20. september kl. 12.00 - 14.00
Ved våbenhuset på Aa Kirke 
Storegade 2, 3720 Aakirkeby 
 

Hammershus  
– en borg fuld af hemmeligheder

Kun for gæster med Kulturugebadge

Hammershus er en borg, der holder på sine hemmelig-
heder. Oplev en guidet tur på Hammershus med ar-
kæolog Christina Rein Seehusen, der vil vise og fortælle 
om borgen – og måske afsløre et par hemmeligheder 
undervejs…

INFO

 

Fredag 21. september kl. 11.00 - 12.00 og kl. 13.00 - 14.00
Ved det store kranie inden for på Hammershus Besøgscenter
www.bornholmsmuseum.dk 
 

Spor efter Svanekes  
store personligheder

Kun for gæster med Kulturugebadge

Der er tale om en helt speciel tur, hvor der lægges 
vægt på, at en stor del af det man ser og hører afspejler 
den ”personlighed” der er tale om og beretter om den 
betydning personen har haft for byen. Turen afsluttes i 
Rådhushaven, der netop er blevet omdannet til en  
oplevelseshave.

 

INFO

 

Lørdag 22. september kl. 15.00 - 17.00
Søllingsgaard på Svaneke Torv
www.svanekesvenner.dk 
 

B
ornholms Museum flytter fra Rønne til Rø, når den amerikan-

ske arkitekt James Carpenters store supermuseum på Hellig-

dommen bliver opført.

Udvidelsen af kunstmuseet har været igennem nogle svære år 

med modstand og kritiske røster fra blandt andet en række arkitekter, men når 

det hele står klar, vil Bornholm tage imod deres nye museum med åbne arme.

Det er i hvert fald forhåbningen fra folkene bag, og fra Bornholms Museum glæ-

der man sig rigtig, rigtig meget til at få ordentlige rammer. Det siger museums-

direktør Jacob Bjerring-Hansen.

– Allermest glæder jeg mig til, at vi får nogle lokaler, der ikke begrænser os i 

vores formidling, siger han med slet skjult henvisning til de meget lidt tidssva-

rende lokaler, som museet råder over i dag. I Rø får vi helt andre muligheder for 

at boltre os. Bare sådan noget som at udstille store ting – en fiskerbåd eller en 

bil – bliver jo noget helt nyt for os, siger han med et lille grin velvidende, at det, 

der i dag skal udstilles på Bornholms Museum, skal kunne komme gennem en 

dobbeltdør. Men lige så vigtigt, så venter der jo altså vores publikum nogle helt 

andre oplevelser. Vi kommer til at give dem nogle helt andre muligheder for at 

gå i dybden og på opdagelse i den bornholmske historie, siger Jacob Bjerring-

Hansen.

Det kommer til at ske med god, gammeldags formidling, for det nye museum 

bliver ikke en skærmoplevelse, påpeger museumsdirektøren. – Museumsud-

viklingen bevæger sig jo i bølger, og de seneste fem-ti år har trenden været, at 

man har skullet have så meget som muligt ned på folks egne iPads eller telefo-

ner. Det kan faktisk være relativt meget billigere at gå den vej, men jeg synes, 

at man glemmer et helt centralt aspekt af det at gå på museum, når man som 

formidler bevæger sig den vej, siger Jacob Bjerring-Hansen og fortsætter: Det 

er en social oplevelse at gå på museum, men skærme afskærmer os fra at være 

sociale, så på mange måder er det en farlig vej at gå – og ikke en vej, som vi 

ønsker at gå, siger han og lover, at det nye museum dog ikke bliver helt blottet 

for visuelle og auditive virkemidler.

Håbet med at flytte op til kollegerne fra Bornholms Kunstmuseum er også, at 

de to museer tilsammen kan skabe en synergi, som skaber nye måder at se tin-

gene på. – Havet, lyset, vasen, fadet. Rigtig meget af det, vi gerne vil vise, har 

jo både et kulturhistorisk og et kunsthistorisk snit, siger Jacob Bjerring-Hansen. 

– Så synergien er også en væsentlig del af det at lægge museerne sammen, 

og jeg er sikker på, at man vil se en masse små, sjove pop op-tableauer, hvor 

kunsten og kulturhistorien kan snakke sammen.

Desuden bliver det nye museum tilført et Museum+. Det bliver et sted, som 

Jacob Bjerring-Hansen har store forventninger til..

– Det bliver et varmt sted – også i de otte måneder, hvor det nogle gange 

rusker og regner derude, siger han. – Der får man et sted, hvor man kan gå ind 

efter en gåtur og – gratis – sætte sig med sin bog eller med en bog, man låner. 

Det bliver det nye, varme samlingssted, hvor der selvfølgelig også vil være små 

Følg sporet
HISTORIE / KULTURHISTORIE

Eksempler på arrangementer i sporet. 
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 
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L
igegyldigt hvilken religion du tilhører, så begynder alting med lyset. 

Sagt af Lars Kærulf Møller, direktør på Bornholms Kunstmuseum, hvor man i nogle år 

har haft store planer, og hvor et stort byggeri er på nippet til at blive indledt.

På Helligdommen i Rø skal kunstmuseet have selskab af det kulturhistoriske museum, der rykker fra 

Rønne og ind i et nyt, smukt byggeri.

Samtidig bliver området hjemsted for et nyt fælles center og – ikke mindst – verdens første lysmu-

seum.

For alting begynder med lyset, siger Lars Kærulf Møller, og sådan har det også været med kunsten på 

Bornholm.

Det har i høj grad været det særlige bornholmske lys, der har været årsagen til, at Bornholm har haft 

en fremtrædende plads i den danske kunsthistorie, og det lys skal nu sættes i et – nå ja – nyt lys.

– Men hvad er lys? Det skændes de stadig om, siger museumsdirektøren med henvisning til forskere 

og videnskabsfolk, som aldrig sådan rigtigt har kunnet indfange, hvad lyset er for en størrelse. Et 

fantastisk fænomen, det kan vi vist alle blive enige om. Men hvad er lyset ellers? Nu har man landet 

et kompromis om, at lys er partikler uden masse. Men hvad er så partikler uden masse, spørger Lars 

Kærulf Møller.

Han forventer heldigvis ikke noget svar lige nu.

Lyset er forudsætningen for alt. Og det var altså også forudsætningen for, at kunstnere i starten af det 

20. århundrede valfartede til Bornholm og Christiansø. Det skal formidles i det nye lysmuseum, som 

kommer til at stå på tre ben. Lars Kærulf Møller forklarer:

– Det skal være en legeplads, hvor man kan lege med lyset. Man kan bryde lyset med prismer, og man 

kan blande lys. Hvis du blander de tre grundfarver, rød, gul og blå i lys, så bliver det hvidt. Det er jo 

sjovt, for hvis du blander de tre farver maling, får du højst sandsynligt en brun masse, siger han med 

Daniel Dalgaard og Spor der fører videre 
Kun for gæster med Kulturugebadge

Spor der fører videre er en unik mulighed for at komme helt tæt på en 
skriveproces, der præsenteres sammen med tredimensionelle tableauer 
af billedkunstner Jo Dam Kærgaard. Der vil være to oplæsninger af Da-
niel Dalgaard og de kan herefter opleves som udstilling med tableauer 
og tekstopslag til udgangen af Bornholms Kulturuge. 

INFO

 

Søndag 16. september kl. 11.00 - 12.00 og kl. 13.00 - 14.00
Udstillingen er åben 16. - 22. september kl. 17.00 – 19.00
BANKEN, Brøddegade 6, 3760 Gudhjem
Entré 60 kr.
www.gudhjembanken.dk
 

Croquis tegning og åbne atelierdøre
Kun for gæster med Kulturugebadge

Gå i sporet på de gamle kunstneriske mestre og prøv at tegne croquis 
efter nøgen model ved Gaia Armyrantis Trampedachs atelier. Arrange-
mentet er for nysgerrige sjæle i alle aldre.
Gaia vil guide de tegnende deltagere på sporet med tips og tricks for at 
få hele modellen med på papiret, og for at skabe bevægelse, balance 
og flow i tegningen. Der vil være det nødvendige tegnegrej.

INFO

 

Lørdag 22. september kl. 14.00 - 16.00
Godthåbsvej 29A, 3751 Østermarie
www.facebook.com/GaiaArmyrantisTrampedach 

 
 

KYST – Det bornholmske kystspor  
ved Ben Woodhams

Kun for gæster med Kulturugebadge

Hver fredag ved solopgang starter den bornholmske maler Ben Wood-
hams en ny etape på en vandring Bornholm rundt og han slutter ved 
solnedgang - uanset vejr og vind. Ben vil fortælle om processen og sit 
projekt og vil medbringe eksempler på det hans øjne blev fanget af.

INFO

 

Søndag 23. september kl. 14.00 - 15.00
Fabers, Kirkestræde 1, 3770 Allinge
www.fabers.net
 

Følg sporet
KUNST

Eksempler på arrangementer i sporet.  
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 

et smil. Så lysmuseet skal selvfølgelig befinde sig i en naturvidenskabelig del, hvor 

gæsterne kan gå på opdagelse i, hvad lyset er for et fænomen. Museet skal dernæst 

indeholde et aspekt, som viser, hvorfor lyset er så særligt på Bornholm. For der sker 

noget, når lyset rammer havet og klipperne og bliver reflekteret i skyerne, siger Lars 

Kærulf Møller.

Den amerikanske arkitekt James Carpenter, der har tegnet det nye museum, har lavet 

en registrering af lyset på Helligdommen og kan blandt andet påvise seks lag skygger, 

forklarer museumsdirektøren med en smittende entusiasme.

– Vi vil sætte lyset i en sammenhæng med de kunstnere, som kom til Bornholm. De re-

gistrerede det intuitivt og fik det ned på lærredet, siger Lars Kærulf Møller og bevæger 

sig videre til det nye lysmuseums tredje ståsted: – De moderne værker, der forholder 

sig til lyset. Folk som Jeppe Hein og Olafur Eliasson er blevet verdensberømte for 

deres arbejde med lys, og et nyt lysmuseum skal selvfølgelig også tage afsæt i et mo-

derne kunstnerisk aspekt, siger Lars Kærulf Møller.

Bundlinjen: Folk skal blive klogere, lege og få sjove og spændende oplevelser. Som 

det skete, da Ole Rømer i 1600-tallet registrerede lysets tøven. Eller da Niels Finsen i 

1800-tallet fandt på at bruge lyset som medicin via studier på dets påvirkning af huden 

og i øvrigt fik en nobelpris for sit arbejde. Eller Einstein, der havde en teori om, at hvis 

mennesket kunne bevæge sig hurtigere end lyset, ville der ske noget med tidsdimen-

sionen.

– Kan vi bringe lyset ned i hastighed, hvad sker der så, spørger Lars Kærulf Møller.

Han er fuld af spørgsmål, som er svære at svare på.

Men hvis vi springer fra Rømer, Finsen og Einstein og ind i nutiden, har den danske 

forsker Lene Hau faktisk formået netop at bremse lyset. Hun har bragt det ned, så det 

kan bevæge sig langsomt. – Og hvis mennesket kan løbe hurtigere end lyset, bliver vi 

så yngre, griner Lars Kærulf Møller og tager luft ind.

Lysmuseet vil med garanti stille flere spørgsmål, og forhåbentlig vil det også byde på 

svar. Museumsdirektørens svar på, hvad gæsterne kan bruge det til, ligger dog lige 

for: – Jeg synes jo selv, at det er spændende, at man efter et besøg på det bornholm-

ske lysmuseum kan gå ind i kunstmuseets fine samling og se værkerne på en ny måde, 

siger Lars Kærulf Møller.

I et nyt lys…

Kunsten i et nyt lys

Rundvisning på Bornholms Kunstmuseum 
Kun for gæster med Kulturugebadge

Kom med på en spændende guidet tur gennem museets faste samling, hvor I bl.a. vil 
høre om museets arkitektur, kunsten på Bornholm og de populære Bornholmermalere. 
Gratis entré på Bornholms Kunstmuseum med kulturugebadge søndag 16. september 
fra kl. 12.30.

INFO

 

Søndag 16. september kl. 14.00 - 15.00 og kl. 15.00 - 16.00
Bornholms Kunstmuseum 
Otto Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem
www.bornholms-kunstmuseum.dk
Bornholms Kunstmuseum er åbent tirsdag – søndag kl. 10.00 - 17.00
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Følg sporet
KLASSISK MUSIK

Eksempler på arrangementer i sporet. 
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 

Å
rets Klassisk på Kanten er en hyldest til den menneskelige formåen i samklang med 

et instrument. Og et eksempel på, at virtuositet ingen alder har. Arrangør og 

værtinde af Klassisk på Kanten, Andrea Pellegrini, fortæller her om sine tanker om 

bl.a. årets gæstemusikere, Duoen Walentin & McKenzie, og den stemning det tilfører 

koncerten, at bruge Rønne Theater som spillested.

– Hvorfor har du valgt Duo Walentin & McKenzie som årets gæster?

Det har jeg, fordi de er virtuose! De er simpelthen et par virkelig dygtige musikere, som jeg ved kan 

løfte årets opgave, nemlig at vise hvad mennesket kan med et instrument, hvis det har øvet sig længe 

nok. Dertil kommer, hvilket også er vigtigt for Klassisk på Kanten, at de har masser af udstråling. 

Trods deres unge alder har de allerede stor erfaring fra koncerter over det meste af verden, og det 

vi oplever med dem, er en virtuositet, der viser os, at hverken mennesker eller musik har alder. Vi er 

her alle sammen lige nu, og det er intensiteten i dét nærvær vi måler med. I koncerten møder duoen 

som sædvanligt undertegnede og jeres egen Bjarke Mogensen (Akkordeon). Bjarke og jeg er vant til 

at optræde med virtuose programmer, men har aldrig optrådt med Duo Walentin & McKenzie, så det 

glæder vi os meget til!

– Dele af sidste års koncert hørte til i den lidt eksperimenterende klassiske genre – kan vi forvente mere 
af det i år?

Vi har i år valgt at have fuldt fokus på den klassiske faglighed og mødet mellem menneske og instru-

ment. Tidligere har vi haft møder mellem genrer, og nogle gange har det været eksperimenterende. 

Det har dog aldrig været selve eksperimentet, vi har hyldet, men den koncert der kommer ud af at 

bringe folk og genrer sammen. I Klassisk på Kanten-sammenhæng er 2018-koncerten måske derfor 

den mest usædvanlige.

– Tilfører det koncerten noget, at den bliver opført i et teater frem for en decideret koncertsal?

I allerhøjeste grad! Og i år vil det være endnu tydeligere, fordi vi skaber en koncert, der lige så godt 

kunne foregå i en mere almindelig koncertsal. Traditionen for kammermusikalske koncerter er, at der 

ene og alene er fokus på lyden. Ofte er det som en gudstjeneste efter reformationen – uden dikkeda-

På sporet af den tabte lyd
Kun for gæster med Kulturugebadge

En koncert med musik fra 16- og 1700-tallet 
for to Viola da Gamba. I denne koncert vil 
gambisterne Mogens Rasmussen og Niels 
Roager Larsen være på sporet af denne for 
mange koncertgængere, stadig, ”tabte lyd”. 
De spiller musik fra England, Holland og 
Frankrig af Matthew Locke, Sainte Colombe, 
Francoise Couperin og Johann Schenck.

INFO

 

Søndag 16. september kl. 15.30 - 17.00
Gudhjem Kirke, Kirkevej 9, 3760 Gudhjem
Entré 80 kr.
www.gudhjemkirke.dk 
 

I musikkens spor – triosonatens 
spor og stemmer

Kun for gæster med Kulturugebadge

Komponister udlægger spor i form af toner, 
temaer, rytme og harmonier i musikken. Spor 
er så at sige de byggesten, som et musikstyk-
ke består af. Ensemblet Helt Barokt inviterer 
til to koncerter, hvor vi vil vise eksempler på, 
hvordan forskellige komponister har arbejdet 
med disse elementer. Vores udgangspunkt 
bliver én af de mest udbredte genrer fra ba-
roktiden, triosonaten. Ensemblet Helt Barokt 
består af ChrisTina Gornitzka (blokfløjter), 
Hans Askou (violin), Robert Wilbrandt (cello), 
Leif Kofod Hansen (continuo)

INFO

 

Søndag 16. september kl. 19.30 - 21.00
Lauegård, Gudhjemvej 64, 3760 Gudhjem

 Tirsdag 18. september kl. 16.00 - 17.30
Hasle Kirke, Kirkegade 4A, 3790 Hasle

Entré 25 kr.

Kor på Sporet
Kun for gæster med Kulturugebadge

”Ad Hoc” er et firstemmigt kor, bestående af 
8-10 dedikerede sangere inklusiv medsyngen-
de dirigent. Ad Hoc starter koncerten i Bodils 
Kirke. Efter første del af koncerten bevæger vi 
os samlet i bil ud ad sporet til Gryet, hvor Ad 
Hoc afslutter koncerten. Der er 67 bautastene 
i Gryet, der ligger 4 km vest for Nexø. Tilhø-
rerne vil her bl.a. høre en sangtekst specielt 
dedikeret til Gryet og de kulturhistoriske spor.

INFO

 

Mandag 17. september kl. 17.00 - 18.30
Bodils Kirke, Rønnevej 46, 3730 Nexø
Koncerten starter i Bodils Kirke, Rønnevej 46, 
3730 Nexø. Sidste del foregår i Gryet.
www.sogn.dk/bodilsker/

Det modernistiske spor
Kun for gæster med Kulturugebadge

Vi går på opdagelse sammen med den store 
danske komponist Herman D. Koppel (1908-
1998). Vi spiller hans værker Ternio for violin 
og klaver fra 1951 og hans Duo Concertante 
for klarinet og klaver fra 1984. Desuden følger 
vi sporet tilbage til et af Herman D. Koppel’s 
helt store forbilleder nemlig den ungarske 
komponist Bela Bartok. 

INFO

 

Torsdag 20. september kl. 16.00 - 17.30
Aa Kirke, Storegade 2, 3720 Aakirkeby
Entré 80 kr.
www.aa-kirke.dk 
 

Mødet med  
det sublime

rer. I et teaterrum får vi noget af al den røgelse og farve tilbage. Derfor 

har vi også ofte iscenesat koncerterne med lys, farve og sceniske idéer, 

hvilket teaterrummet inviterer til. Det er vigtigt for mig at skabe noget til 

rummet. Det er jo en koncert skabt til publikum i Rønne Theater, og ikke 

noget man kan høre, hverken før eller efter, andre steder.  

En vigtig del af Klassisk på Kanten oplevelsen er at se musikerne svede, 

kæmpe, nyde og arbejde. I dette års repertoire vil dette stå frem som et 

dogme, fordi der ikke skal foregå andet.

 
– Det er nu 6. år du arrangerer Klassisk på Kanten – kan du blive ved med 
at finde på nye konstellationer?

Ja det kan jeg, og det kan jeg, fordi jeg samarbejder med både Jens 

Svane Boutrup, Bjarke Mogensen og publikum. Hver idé bliver vendt og 

drejet i forhold til stedets muligheder, og det publikum vi skal overraske 

– og helst også imponere og fornøje – det skaber nye ideer hver gang! 

Jeg vil sige det sådan, at hvis jeg får det på min måde, så har jeg idéer 

langt ind i 2020'erne. Hvis jeg en dag bliver tom for nye idéer, lover jeg 

at trække mig :-)

INFO

 

Onsdag 19. og  
torsdag 20. september  
kl. 19.30 - 21.30
Rønne Theater,  
Teaterstræde 2, 3700 Rønne
Entré fra 80,- kr. (ungdom, C)  
til 260,- kr. (voksen, A)
Billetsalget starter 1. august
www.bornholmsteater.dk

Klassisk på Kanten
Kun for gæster med Kulturugebadge
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Å
rets litteraturfestival er tilrettelagt af nye kræfter. Med 

kort varsel er Mie Hjort fra Svanekegaarden og Brian 

Christensen fra Bornholms Lille Boghandel trådt til 

efter Jakob Hansens Litteraturfestival.

Hvilket arrangement glæder I jer mest over, at kunne præsentere til årets 
litteraturfestival – og hvorfor?
  

Mie: Jeg glæder mig over HELE festivalen, som jeg synes er blevet 

spændende og meget alsidig, men allermest glæder jeg mig til Michael 

Falch. Igennem flere år har jeg hørt forskellige musikere på Svaneke- 

gaarden fortælle om, hvor fantastiske hans bøger er, så jeg er meget 

glad for, at han sagde ja og glæder mig til at høre ham fortælle om sit 

forfatterskab. 

Brian: Ib Michael er helt sikkert dét navn, jeg glæder mig mest til at 

høre. Jeg var så heldig at interviewe ham til en portrætbog tilbage i 

2011, og lige siden har jeg gerne ville høre ham fortælle foran et pub-

likum, for det er jo noget andet. Dengang var emnet hans barndom i 

Roskilde, som også er min fødeby, men nu skal vi ud på de syv verdens-

have og høre om hans mange opdagelser – også sammen med Troels 

Kløvedal. 

Hvordan vil I betegne forløbet med at planlægge årets litteraturfestival  
– og hvorfor? 
 

Mie: Jeg vil sige, at fra den første forespørgsel fra kulturugen og det 

første udkast til program – over opstarten af samarbejdet med Jo Dam 

Kærgaard og Brian Christensen og til i dag – så har det været en fest. 

Alle forfattere har været utrolig søde og meget villige til at stille op, og 

vi har fået stor støtte fra kulturugen. Så – what’s not to like? 

Hvorfor havde du Brian lyst til at arrangere litteraturfestivalen?
 

Brian: Jeg har haft lysten i et par år – også via min lille bogbutik ude i 

lufthavnen – for jeg elsker at lave arrangementer, hvor man ”risikerer” at 

blive klogere. Tænk sig, hvor man kan blive taget hen på under to timer 

i biografen, i teateret eller til foredrag med en forfatter – dén oplevelse 

håber jeg, at vi kan give mange med denne litteraturfestival – og det 

med både de folkelige og de lidt mere dybe forfattere, som vi har på 

programmet. 

Hvordan vil I beskrive jeres  interesse for bøger? 

Mie: Det er det, som man kalder et pinligt spørgsmål, for i virkeligheden 

læser jeg ikke ret meget og slet ikke efter jeg startede på Svaneke- 

gaarden, hvor der er rigeligt at se til, men – jeg har lige genlæst Um-

berto Ecos ”Øen” med stor fornøjelse, og så elsker jeg den gode gamle 

engelske rebus krimi.

Brian: Det er faktisk lidt den samme historie, for jeg får skimmet mange 

bøger, men sjældent læst dem helt færdig. Men jeg er meget begejstret 

for bøger. Igen, når man er fuldstændigt begravet i bogen og følger sin 

hovedperson i tykt og tyndt, hvad enten de er spioner, detektiver eller 

generelt spændende personligheder. Den fornemmelse er fantastisk.

 

Mie, hvilket forfatterarrangement på Svanekegaarden er du mest stolt af, 
at have været med til at præsentere? 
 

Mie: Nu er det jo ikke mig, der arrangerer Svanekegaardens forfatterar-

rangementer, men Vibeke Eskesen, Peter Poulsen og Lone Thrane, men 

navne som Leif Davidsen, Thomas Korsgaard og Niels Brunse har været 

højdepunkterne for mig. 

Og du, Brian?
 

Brian: Jeg var så heldig at lave en foredragsrække om Den Kolde Krig i 

samarbejde med LOF Bornholm og Folk & Sikkerhed og her – ligesom 

med Mie – der må jeg sige, at Leif Davidsen var en oplevelse. Til forskel 

fra de mere faglitterære forfattere, så forstod Leif Davidsen at fortælle 

om både hans og almindelige russeres vilkår før, under og efter Den 

Kolde Krig. Med et hav af eksempler fra hverdagen fik publikum virkelig 

et indtryk af landet Rusland, men også af hans eget erhverv som journa-

list – og ikke mindst, hvordan han brugte oplevelserne i sit forfatterskab.

 
Men nu gælder det Litteraturfestivalen – hvem af årets forfattere kender 
I mindst? 
 

Mie: Det må være Daniel Dalgaard, som vi skal høre i BANKEN i Gudhjem 

søndag den 16. september ved festivalens åbning. Ham kender jeg des-

værre slet ikke, men det kommer jeg til – dejligt. 

Brian: Dette samme her, men Leonora Christina Skov glæder jeg mig 

også til. Jeg kender hende naturligvis af udseende og omtale, men jeg 

har aldrig fået læst nogle af hendes bøger - og trods hendes temmelig 

tunge emner, så skulle hendes foredrag være berigende, men også 

ganske underholdende. 

Adrian Hughes kender du Mie vist rigtig godt. Hvorfor og hvordan og 
hvad skal han egentlig på en litteraturfestival? 
 

Mie: Njah, kender og kender, men jeg har som mange andre fulgt hans 

kunst- og kulturprogrammer på tv og er meget fascineret af hans enga-

gement i og totalt ukrukkede tilgang til kultur. Og da Svanekegaarden 

havde 25-årsjubilæum var jeg fræk og kontaktede ham og spurgte, om 

han ville repræsentere kunsten – han sagde heldigvis ja og holdt et 

fantastisk indlæg.  Og hvad han skal på en litteraturfestival – jo han skal 

tale om smagsdommeri. Hvem beslutter, hvad der er god og dårlig lit-

teratur og skal man rette sig efter det? Og så elsker han Asterix og Carl 

Barks – det må da være oplagt til en litteraturfestival.

 

På sporet af ordet – oplæsningscafé

Vær med til åbningen af bibliotekets nye Oplæsningscafé. 
Blandt oplæserne er deltagere fra Den Bornholmske Forfat-
terskole v. Dennis Gade Kofod. Har du selv tekster, digte, lyrik 
eller prosa gemt i skufferne, så tag det med under armen 
og grib muligheden for at læse op for et rigtigt publikum. 
Scenen er åben - også for dig! Udstillingen Tidens Spor, hvor 
kunstneren Birgithe Stender-Jensen udstiller en serie beståen-
de af 7 oliemalerier, danner rammen om Oplæsningscaféen.

INFO

 

Onsdag 19. september kl. 10.00 - 11.30
Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne
www.bibliotek.brk.dk

Bagmænd, bøger og opbakning

Følg sporet
LITTERATUR

Eksempler på arrangementer i sporet. 
Find flere i kalenderen og på  

bornholmskulturuge.dk 

Fremtidens litteraturfestival – hvilke tanker har du gjort dig omkring 
den? 

Mie: Bredde og nørdethed i en skøn blanding, Der skal være plads til 

alle. Og man må meget gerne gå beriget derfra og have lyst til at læse 

noget mere. Og så kunne jeg godt tænke mig, at man måske forsøgte et 

samarbejde med skolerne på øen om, hvordan vi får lokket de unge til 

ikke kun at læse i skolen. 

Brian: Helt enig og apropos det folkelige og det nørdede, så kunne jeg 

godt tænke mig, at vi kopierede konceptet fra koncertrækken Uden-

for Sæsonen, hvor store etablerede navne spiller sammen med yngre 

og mere ukendte talenter. Min far havde eksempelvis aldrig fået hørt 

rapperen Per Vers, hvis ikke Annisette fra Savage Rose også var på 

programmet i 2014. Efter koncerten talte min far mest om Pers Vers og 

hvor imponerende dygtig han var. Det pudsige er, at min far slet ikke 

brød sig om rap og sådan har mange det måske også med digte, lyrik 

eller krimier – tror man – for man kan jo blive overrasket. Dét koncept, 

håber jeg, at vi kan kopiere i fremtiden.

Leonora Christina Skov  
og Den, der lever stille

Torsdag 20. september kl. 18.00 - 20.00
Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby
Entré 120 kr.

Ib Michael 
”Liv og levned”

Fredag 21. september kl. 18.00 - 20.00
Domen, Strandvejen 1, 3770 Allinge
Entré 120 kr.

Jesper Wung-Sung om ungdoms litteratur

Lørdag 22. september kl. 15.30 - 17.00
Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke
Entré 100 kr.

Bornholmske forfattere:  
Dennis Gade Kofod, Peter Poulsen  
og Jette Drewsen

Lørdag 22. september kl. 19.30 - 21.00
Mariehuset, Godthåbsvej 34, 3751 Østermarie
Entré 70 kr.

Bornholms Litteraturfestival
Kun for gæster med Kulturugebadge

www.svanekegaarden.dk

Adrian Hughes – kulturkender  
om litteratur og smagsdommere

Mandag 17. september kl. 18.00 - 20.00
Galleri Benmel, Nordre Strandvej 2, 3730 Nexø
Entré 100 kr.

Den bornholmske krimi  
med Pernille Boelskov og Lotte Petri

Tirsdag 18. september kl. 19.30 - 21.30
Hasle Rådhus, Storegade 64, 3790 Hasle
Entré 70 kr.

 

Musikeren i bogen – Michael Falch

Onsdag 19. september kl. 18.00 - 20.00
Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne
Entré 100 kr.
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Nyttige adresser
Transport

bornholmslinjen.dk
bornholmerflyet.dk

Pakkerejser
bornholmtours.com/ferie-bornholms-kulturuge-2018

 www.teambornholm.dk/kulturugen
www.danskoferie.dk/bornholm

Ferieøen

Den 
o�  cielle 

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

Med ”Bornholm”-app’en får du:
Beskrivelser, priser, åbnings-
tider, rutekort til Bornholms 
seværdigheder, oplevelser, 
spisesteder, butikker, 
transport og meget mere...

Hent appen gratis her 
til både iOS og android:

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

BORNHOLMS KUNSTRUNDE 
KR. HIMMELFARTSFERIEN   
30. MAJ-2. JUNI 2019
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 30. maj til søndag 2. juni 2019

www.bornholmskunstrunde.dk


