LOKALHISTORIE FRA SKYLINE
Aarhus har en lang historie, der går tilbage til vikingetiden. Byen har samtidig gennemlevet markante
epoker fra tiden som vikingeby til handelsby, industriby og nu til en kreativ uddannelsesby, der er i markant
forandring. Det skaber historie.
På tagterrassen ved arkitektfirmaet C. F. Møller på 11 sal, hvor man kan se store dele af byen, opstiller vi
tre RIG-sektioner med hver fire kikkertrør, der indkredser en bestemt bygning eller et område i byen, og
som har en god historie. Samtidig får du en lydfortælling om dette sted.
Fortællingerne handler om Aarhus’ udvikling fra Vikingetid til nutid, om markante og skæve personligheder
i byen gennem tiden, og om et udvalg af C.F. Møllers bygninger, der fortæller en god historie.
Kig op og få inspiration:
Tid: 17 – 21. juli og 24 – 28 juli
kl. 15.00 – 16.00
Mødested: Europahuset, Europaplads 2 (ved indgangen)
Deltagere max 15 personer pr. gang
Tilmelding klik her: https://skjultesteder.nemtilmeld.dk/1/
HISTORIEN BAG
Der findes store lokalhistoriske samlinger, som kun bliver brugt af få, og der er skrevet tykke bøger om
byers historie, der primært læses af folk med specialinteresse for området, men spørgsmålet er, om vi kan
skabe en ny formidlingsplatform, der bringer historien ud på en levende måde, som gør den spændende for
en bredere befolkningsgruppe eller for besøgende og turister?
Projektet er dels skabt til inspiration for fagfolk inden for lokalhistorie og turisme, og kan tænkes ind i
fremtidens arkitektur og byudvikling – og dels for borgere og besøgende i al almindelighed, som vil få en
særlig oplevelse.
”Lokalhistorie fra skyline” er udviklet i et samarbejde mellem Foreningen Skjulte Steder, CAT Media aps og
C.F. Møllers tegnestue, og er en del af Foreningen Skjulte Steders arrangementer i Aarhus 2017 Europæiske
Kulturhoved.
Med venlig hilsen
Annette Damgaard
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Links:
http://www.skjultesteder.dk/index.php/nyheder/111-lokalhistorie-fra-skyline
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