Lørdag den 3. oktober kl. 15:30
Adresse: Den gamle byrådssal, Kerteminde Bibliotek, Langegade 11-13.

To sofasamtaler om ”JEG -VI”
Psykologer Ulla Clausen og Jørgen Greve.
Sognepræst Rikke Aagaard og professor Steen Rasmussen.
Gratis.

Lørdag den 3. oktober kl. 18:30
Adresse: Café Agnes, Lundsgaard Gods, Lundsgaardvej 6, Kerteminde
FÆLLESSPISNING. Pris: 100 kr.
Bindende bestilling på tlf. 65 32 32 39, eller joniekristensen@yahoo.dk, senest 29. sept.
Mulighed for arrangeret transport.

Kerteminde Dage 2015 Tema ”JEG – VI”, noget om Identitet

”Jeg – Vi” Højskoledage i Kerteminde om Identitet

DEN HISTORIELØSE NUTID
Professor og forfatter
Michael Böss

POETRY SLAM
PS FYN

DIALOGFOREDRAG OM
”JEG – VI”
Lærere Sisser Andersen og
Kasper Olesen

MENNESKET I CENTRUM &
SAMFUNDET I UDKANTEN
Professor Emeritus
Viggo Mortensen

SANGE FOR OS ALLE
KONCERT
Musikere Morten Just
og Jesper Hempler

Fællesskaber er både en styrke og en udfordring for identiteten. Vi indgår i relationer og skal
bevare og udvikle os selv - uden at miste os til de andre.
Fællesskaber har en lodret og en vandret dimension. Den lodrette går ned gennem historien og
menneskelivet – hvor kommer vi fra, og hvordan er vi blevet dem vi er?
Den vandrette er forbindelsen til samtiden og de mennesker, der omgiver os.
I Kertemindedagene vil vi gennem foredrag, samtaler, poesi, sang og musik belyse fællesskaber,
og det aftryk de sætter på den enkelte, både i den lodrette og den vandrette dimension. Vi vil
anskue fællesskaberne som muligheder og som begrænsninger, og vi vil se på dilemmaet i
fællesskaber – det stærke jeg overfor det stærke vi.

EN FORTÆLLING OM AT
BLIVE BORGERE
Forfatter og journalist
Pia Friis Laneth

SOFASAMTALER
Ulla Clausen og
Jørgen Greve
Rikke Aagaard og
Steen Rasmussen

Kertemindedage 1. - 3. oktober 2015
arrangeres i et fællesskab mellem
Kerteminde-Drigstrup menighedsråd og
Kerteminde Biblioteks Venner.
www.kertemindedrigstrupkirker.dk og
www.kertbibvenner.dk

TORSDAG D. 1. – LØRDAG D. 3. OKTOBER 2015

TORSDAG D. 1. – LØRDAG D. 3. OKTOBER 2015
Kerteminde-Drigstrup menighedsråd og Kerteminde Biblioteks Venner.

Torsdag den 1. oktober kl. 19:00

Fredag den 2. oktober kl. 20:00

Adresse: Den gamle byrådssal, Kerteminde Bibliotek, Langegade 13- 15

Adresse: Samlingsstuen, Andreasens Købmandsgård 4, Kerteminde

DEN HISTORIELØSE NUTID Mennesker og samfund uden fortid og fremtid

SANGE FOR OS ALLE

Foredrag af Professor og forfatter Michael Böss
Vi får stadig sværere ved at erindre på tværs af generationer, ja, selv vort eget liv. Vi er ved at
miste troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar
de folkelige fællesskaber og institutioner. Hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld?
Og hvorfor lider dannelsesbegrebet en krank skæbne under nutidskulturens instrumentelle
pædagogik og uddannelsestænkning?

Musikere: kulturskoleleder Morten Just og pædagog Jesper Hempler

Entré: 60 kr.

Entre: 100 kr.

Fredag den. 2. oktober kl. 14:00 – 16:00

Lørdag den 3. oktober kl. 10:00

Adresse: Teaterhuset, Nørregade 15, Kerteminde

Adresse: Den gamle byrådssal, Kerteminde Bibliotek, Langegade 11-13.

POETRY SLAM

EN FORTÆLLING OM AT BLIVE BORGERE

Litterær kampsport. Ved PS FYN, Nikolaj Johansen og hans gruppe på 5 personer
En konkurrence om at skrive og optræde med poesi om temaet: ”Jeg – Vi”. De unge
ordekvilibrister kappes om publikums gunst når de på mindre end 3 minutter og 10 sekunder
fremfører deres egne tekster om emnet Jeg-Vi. Og derefter bliver bedømt af publikum.
Teksternes fremførsel kræver både performance og indlevelse, for at få gode point hos
publikum. Det er personligt, engageret, dygtigt og grænseoverskridende flertydigt X-factor.
Publikum engageres i sjov og vedkommende poesi. Enhver der har lyst til at prøve kræfter med
genren kan give en prøveoptræden udenfor konkurrencen.

Foredrag af journalist og forfatter Pia Fris Laneth
I 1915 fik kvinder og tyende langt om længe stemmeret. De første 25 år, kvinder havde
stemmeret til Folketinget, blev kun 7 kvinder valgt ind. I dag er næsten 40% af folketinget
kvinder og har fungeret som statsminister og partiformand. Har det ændret det politiske liv?
Pia Fris Laneths bog, ”1915 - Da kvinder og tyende blev borgere”, udkommer efteråret 2015.

Gratis.

Morten Just og Jesper Hempler synger og spiller sange som de selv særlig godt kan lide og
kommer vidt omkring i vor fælles globale sangskat. Sangene vil repræsentere forskellige genrer
og tidsperioder, og aftenen vil veksle mellem ren optræden og fællessange valgt og
akkompagneret af Just og Hempler. Der trykkes et særlig sanghæfte til denne aften.

Entre: 60 kr.

Lørdag den 3. oktober kl. 13:30
Adresse: Den gamle byrådssal, Kerteminde Bibliotek, Langegade 11-13.

Fredag den 2. oktober kl. 16:30 – 18:00
Adresse: Teaterhuset, Nørregade 15, Kerteminde

DIALOGFOREDRAG
Lærere Sisser Andersen og Kasper Olesen.
Med deres store kendskab til børn og unge i Kerteminde vil Sisser Andersen og Kasper Olesen
belyse temaet ”Jeg – Vi” som de oplever det.
Gratis.
Mulighed for aftensmad kl. 18:30 – 19:30
Samlingsstuen, Andreasens Købmandsgård 4, Kerteminde:
Buffet med 5 forskellige specialoste, 3 forskellige pølse/skinke, hjemmebagt brød og tilbehør.
Pris: 135 kr. pr kuvert. Bestilling på 26284651 senest den 28. september

MENNESKET I CENTRUM OG SAMFUNDET I UDKANTEN
Foredrag af Dr. theol Viggo Mortensen professor emeritus
Mennesket i centrum og samfundet i udkanten. Er det opgivelse når mennesker søger værdien i
et lokalt samvær som ikke tillægges værdi på nationalt plan. Der laves kommunalreformer,
politireformer og andre reformer som omdefinerer vores fælleskabsgrupperinger. Også
statsligt og internationalt flyttes grænser uden at flytte mennesker. Hvad sker der med vores
identitet når vi-et omdefineres ? Vender vi ryggen til omverden og danner vores egen lille
chauvinisme, eller prøver vi at blive større. Hvad gør det ved os og hvad gør vi ved det.
Entre: 60 kr.
Kl. 15:00 KAFFEPAUSE (den gamle byrådssal)
Gratis.

