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Vær med i konkurrencen om et Århus City Gavekort, som du enten kan bruge på dig selv 
eller købe julegaver til dem, du holder af. Gavekortet kan bruges i hundredvis af butikker,
i stormagasiner, flere caféer, restauranter og dele af kulturlivet.

Århus City Gavekortet er også en genial gaveidé, som ikke skal byttes. Gavekortet kan købes følgende steder: Musikhuset
Århus, Posthuset på Banegårdspladsen og VisitAarhus Velkomstcenter, Banegårds pladsen 20 og online på www.aarhus-city.dk

Svar på spørgsmålet og deltag i lodtrækningen om 5 Århus City Gavekort á kr. 500,-

Send svaret senest den 1. december til:
Århus City Forening, Nordhavnsgade 1, 8000 Århus C,
Mrk. "Julekonkurrence".
Kuponen kan ikke afleveres personligt.

VI FORÆRER DIG HELE ÅRHUS

VIND ET ÅRHUS CITY
GAVEKORT PÅ 500,-

aarhus-city.dk

Jule-
samarbejds-
partnere:

Hvornår holder Århus City åbent til kl. 23.00?Svar: ____________________________________________________________Navn: _______________________________________________________________Adresse: ____________________________________________________________Postnr./by:  _________________________________________________________Telefon: ____________________________________________

!

VI UDLODDER 5 STK. GAVEKORT 

FREDAG
 DEN 26. NOVEMBER

JULEMANDEN KOMMER 
TIL ÅRHUS OG

BUTIKKERNE HOLDER

ÅBENT TIL
23.00

Hvis politikerne vander by-
ens undergrundsmiljø, kan
de musikalske vækstlag vok-
se sig stærkere og gøre Århus
til Europæisk Kulturhoved-
stad i 2017.

Det mener Anne Jensen,
nyuddannet cand.mag. i
musikvidenskab og fransk
fra Aarhus Universitet. Hun
er netop tiltrådt som kom-
munikationsmedarbejder
hos Promus – Produktions-
centeret for Rytmisk Musik i
Århus – og har afsluttet sit
speciale om Århus’ poten-
tiale som vækstlagsby i for-
bindelse med processen
frem mod 2017, når byrådet
håber at kunne kalde Århus

Europæisk Kulturhoved-
stad.

»Der sker utrolig meget i
de århusianske vækstlag,
som vi kan drage fordel af i
forbindelse med Europæisk
Kulturhovedstad,« siger
Anne Jensen.

Festuge hele året
Anne Jensen havde oprinde-
ligt planer om at basere sit
speciale på en idé om at
brede Århus Festuge ud over
hele året.

»Det udsprang fra en idé
om at ville kulturen hele ti-
den i stedet for at fokusere på
en uges brag. Da kommunen
afslørede planerne om at sat-
se på at blive Europæisk Kul-
turhovedstad i 2017, lå den
lige til højrebenet. Det var
det, jeg ville fokusere på.«

Anne Jensen har stillet
skarpt på det århusianske
kulturudbud og valgte tid-
ligt i forløbet at fokusere på
byens vækstlag.

»Jeg synger selv i et band
og har et stort netværk af ak-
tører i kulturlivet. Det gik op

for mig, at byen havde en
overflod af aktiviteter i
vækstlagene.«

Glem Herning og Horsens
Ifølge Anne Jensen bør
Århus Kommune satse på
vækstlagene i stedet for at
skele til øvrige, jyske byer,
som har profileret sig via
store koncerter med U2,
Coldplay, Bruce Springsteen
og senest Lady Gaga, Prince
og Linkin Park.

»En koncert med Bruce
Springsteen er nem at kom-
munikere og forstå, men i
Århus har vi store ressourcer
i vækstlagene, som er meget
mere værd i forhold til pro-
filering af byen. Vi skal bare
være bedre til at udnytte det.
Politikerne taler stadig om
store events og en multi-
arena, men det er ikke det,
der skal definere byens kul-
turprofil. Det er blot import
af stort fyrværkeri, mens vo-
res egen kulturproduktion er
langt mere unik.«

Men alle byer har vel vækstlag?
»Nej, ikke som i Århus,« siger
Anne Jensen, som har flere
forklaringer på, at de århusi-

anske vækstlag er mere fro-
dige end i andre jyske byer.

»Vi har universitetet, hvor
folk tænker i nye baner, og
det er en stor force. Århus er
tilmed meget større end Hor-
sens og Herning, og derfor er
der flere talenter at vælge
imellem.«

Fokus på musikken
Anne Jensen er opmærksom
på byens ressourcer inden
for design og arkitektur, men
hun fokuserer på musikken.

»Der er ikke bare en masse
bands, men også et hav af
koncertforeninger samt mu-
sic managers, som er uddan-
net på konservatoriet.« 

Hun vil have politikere og
embedsmænd til at tillægge
vækstlagene større værdi.

»Man er ganske vist op-
mærksom på ressourcerne i
vækstlagene og prioriterer
dem også i form af økono-
misk støtte, men man bruger
ikke vækstlagene strategisk.
Hvorfor ikke brande Århus
som ekspert i vækstlag? Som
den by, der er bedst til at
imødekomme vækstlagene
og ligefrem eksportere
dem.«

Fleksible rammer
Det er en forudsætning, at
der er fleksible rammer om
kreativiteten.

»Jeg siger ikke, at man
f.eks. skal se bort fra brand-
sikkerhed, men aktørerne fra
vækstlagene skal have nem-
mere ved at agere, end de har
i dag. Systemet er for tungt,
og embedsmændene er eks-
perter i at se, hvad der kan la-
de sig gøre lige nu. Vi må be-
tragte tingene på længere
sigt for at få mest ud af
bidragene fra de mange
initiativtagere,« siger Anne
Jensen.

Ifølge hende bør årene
frem til 2017 bl.a. bruges på
at gøre de mange regler mere
gennemskuelige. Det arbej-
de har Arrangørgruppen –
sammenslutningen af eta-

Vand
vækst-
lagene

N Anne Jensen lægger vægt
på vækstlagene i sit speciale
om de århusianske chancer
for at blive Europæisk Kultur-
hovedstad i 2017.
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