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Den sunde måde at sidde på ®
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Den sunde måde at sidde på®
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Livskvalitet gennem uafhængighed®

1

Få gratis besøg
af stolebussen...

10 årsstelgaranti

Vi er specialister i hvilestole og 
tilpasser stolen så den passer til 
din krop. Det giver dig den opti-
male siddekomfort. Træfarver og 
betræk vælger du selv.

 www.farstrup-comfort.dk Gratis Parkering foran butikkerne

Århus • Silkeborgvej 39 • 86 13 35 88
Vejle • Dandyvej 5-H • 75 34 33 88 

Man-fre kl. 10.30-17.30 • lør kl.10-14

Vi fejrer 100 års jubilæum
– med introduktionstilbud på ny model

På model Plus 5970 
med microfiberstof 2 soft.

Vælg frit mellem 10 træfarver.

Tilbuddet gælder 
til d. 31. december

Kr. 6.490,-
Spar kr. 1.000,- 

Model Plus

Den sunde måde at sidde på®

og få demonstreret 
stole i eget hjem.

Model Jupiter

 

Et kulturhovedstadsprojekt
med fokus på vækstlagene
kan tiltrække eftertragtede
medarbejdere og dermed
skabe mere vækst.

»Vi ved, at den ressource-
stærke arbejdskraft tiltræk-
kes af dynamiske byer, hvor
der er noget at lave efter kl.
20 om aftenen. På længere
sigt kan det skabe øget
vækst,« siger Anne Jensen,
som netop har afsluttet sit
speciale om Århus’ potentia-
le som vækstlagsby i forbin-
delse med processen frem

mod Europæisk Kultur-
hovedstad 2017.

Vænnes til kultur
Anne Jensen støtter byrådets
ambitioner om at gøre Århus
til Europæisk Kulturhoved-
stad i 2017 og nævner de
eftervirkninger, som projek-
tet har haft i Liverpool, der
havde titlen i 2008.

»En stor undersøgelse
viser, at folk tager imod flere
kulturtilbud i dag. Der er
færre, som slet ikke er inter-
esseret i kultur. I Århus vil vi
forhåbentlig også få en mere
spændende by, så flere får
lyst til at flytte hertil, og vi på
sigt vil opleve øget vækst.« 

Dyrkning af talenter
kan tiltrække arbejdskraft
KASPER SCHÜTT-JENSEN
kasper.schutt@jp.dk

Anne Jensen bruger sin 
uddannelse som cand. mag. 
i musikvidenskab og fransk 
til at slå til lyd for Århus 
som en by, der bruger 
kulturens vækstlag aktivt, 
måske endda i branding
af byen. Foto: Helle Arensbak

» På længere sigt vænnes folk til,
at musik kan være andet end Bruce
Springsteen og Lady Gaga. «
Anne Jensen
cand.mag. med nyafsluttet speciale
om Århus’ potentiale som vækstlagsby

blerede koncertarrangører
forankret hos Promus – alle-
rede taget initiativ til.

»Betingelserne for at skabe
nye, kulturelle initiativer
skal forbedres og målrettes
de meget forskelligartede
initiativtagere. Reglerne skal
være gennemskuelige; alle
skal kunne se, hvor man kan
afholde koncerter, hvad det

koster, og om brandmyndig-
hederne stiller krav til sik-
kerhedsforanstaltninger. På
Promus er vi i kontakt med
mange aktører, som har gode
ideer, men slet ikke er inde i

spillet, hvis de skal betale for
leje af en plads til afholdelse
af et arrangement. Der er of-
te tale om en enmandshær
uden penge.«

Åbne spillesteder
Anne Jensen vil samtidig åb-
ne både spillesteder og ube-
nyttede lokaler til bands fra
vækstlagene.

»Aktører har forsøgt at be-
nytte tomme bygninger på
havnen, men fik ikke tilla-
delse fra kommunen. Disse
rustikke lokaler kan med for-
del damme ramme om

vækstlagenes arrangemen-
ter, ligesom vi kan åbne de
eksisterende spillesteder om
mandagen og om tirsdagen.
Det koster meget at holde et
spillested åbent, da der er
udgifter til dørmænd, garde-
robe-personale, bartendere
og rengøringsfolk, men hvis
man f.eks. nedskalerer for-
ventningerne lidt, kan vi in-

vitere publikum ind til en
lang række gratis koncerter.
Der er utrolig meget frivillig
arbejdskraft i Århus, og på
den måde kan koncerterne
løbe rundt, uden at der nød-
vendigvis sælges 300 billet-
ter hver aften. På længere
sigt vænnes folk til, at musik
kan være andet end Bruce
Springsteen og Lady Gaga.«


