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To nye udstillinger i
Viborg Kunsthal

Tenna Vagner har udgivet bogen "Bytte, bytte luder" om sugardating,
som hun vil fortælle om på Idrætshøjskolen i Viborg. Arkivfoto: Morten
Pedersen

Forfatter Ida Jessen. PR-foto

Foredrag om sugerdating:
Prostitution eller frit valg

Marit Rolands skulpturinstallation "Paper drawings" kan opleves i Viborg Kunsthals østfløj frem til maj. Pressefoto

VIBORG: Er sugardating prostitution eller blot et udtryk for
retten til at gøre hvad man vil med sin krop og seksualitet?
Det og meget mere bliver belyst, når forfatter Tenna Vagner åbner op for et fordomsfrit foredrag, hvor publikum inviteres til at deltage aktivt.
Foredraget foregår mandag den 31. januar kl. 15.30 på
Idrætshøjskolen i Viborg.
I Viborg er der omkring 500 mænd på det største sugardatingsite. Det er tankevækkende og tyder på en opsigtsvækkende tendens.
Tenna Vagner har skrevet bogen ”Bytte, bytte luder”, som
netop handler om sugardating. Derudover er Tenna Vagner
vejleder for udsatte unge og voksne, og bidrager med sin viden til en konstruktiv og givende debat.
Det er Viborg Bibliotekerne, der står bag arrangementet,
hvor journalist Emma Rose Haas fra Viborg Stifts Folkeblad
interviewer Tenna Vagner på scenen i anden del af foredraget.
Billetter à 50 kroner kan købes på viborgbib.dk.

VIBORG: Den 28. januar åbner Viborg Kunsthal ikke bare dørene, men også to nye udstillinger.
I hovedbygningen udstiller Fryd Frydendahl "Oddly satisfying", der i de sidste 15 år har markeret sig som en af sin generations vigtigste kunstfotografer.
Det er internetbegrebet "oddly satisfying" (mærkeligt tilfredsstillende, red), fotokunstneren undersøger i værker, der
er lige dele usædvanligt underlige og overvældende vidunderlige. Som en kontrast til det digitale tema er alle værkerne optaget analogt.
Udstillingen kan opleves frem til 27. marts.
I østfløjen, til gengæld, står den næste udstilling "Paper
drawings" frem til 8. maj. Kunstneren bag er norske Marit Roland, der bruger papir som hovedaktør og ikke blot en baggrund i sine værker.
Til udstillingen på kunsthallen vil hendes papir-installationer danne skulpturelle tegninger i rummet og således tilføje
nye dimensioner til papiret som materiale og tegningen som
medie.

FOREDRAG TILBUD TIL DIG SOM ABONNENT – KØB TIL FORDELSPRIS

RASMUS TANTHOLDT

Foredrag om roman
med lokalt udgangspunkt
VIBORG: Torsdag den 27. januar fortæller forfatter Ida Jessen
om sin roman "Kaptajnen og Ann Babara", der handler om
opdyrkningen af den jyske hede nær Viborg.
Hun er til foredraget akkompagneret af den tidligere arkivleder af Lokalhistorisk Arkiv i Karup, Inger Merstrand,
som med et stort researcharbejde har bidraget til bogen.
I romanen jonglerer forfatteren mellem fakta og fiktion.
Hun blander opdigtede personer og passager med virkelige
historiske begivenheder og personer, som for eksempel
Schinkel, herremand til Hald Hovedgård 1719-1729.
Ida Jessen debuterede som forfatter i 1989 og har udgivet
både romaner, noveller og børnebøger. Hun har vundet en
lang række priser og "Kaptajnen og Ann Barbara" blev i 2020
nomineret til Læsernes Bogpris.
Inger Merstrand er tidligere leder af Lokalhistorisk Arkiv i
Karup og nu forkvinde for Lokalhistorisk Forening i Karupområdet. Hun har skrevet flere artikler om Karupegnen, lavet udstillinger og holder foredrag herom.
Billetter à 100 kr. kan købes på arrangørernes hjemmeside eller på et af bibliotekerne i Viborg Kommune.
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CE-MÆRKET ANTIGENTEST
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ABONNENT

’DET VI SÅ’

219 KR.

23.03.22 kl. 19:00. Sønderborg,
Sønderborg Teater
02.05.22 kl. 19:00. Kolding,
Volkerts Fylke
12.05.22 kl. 19:00. Svendborg,
Svendborg Teater
19.05.22 kl. 19:00. Helsingør,
Kulturværftet i Helsingør

IKKE-ABONNENT

FRA 259 KR.

ABONNENT

FRA 219 KR.

Læs mere og bestil på avisfordele.dk
Telefon: 65 45 58 59 l Åbningstider: Alle hverdage kl. 9 -15

Abonnementsfordele fra din lokale avis

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte/aflyste arrangementer. Gælder så længe lager haves. Billederne er vejledende.
Der pålægges evt. gebyr ved bestilling.

FRA

Tag med til et inspirerende og oplysende foredrag med den internationale korrespondent, Rasmus Tantholdt. Han har bl.a. dækket
krigene i Irak, Afghanistan, Syrien og det arabiske forår, og selv føler Rasmus, at han har oplevet,
hvad andre oplever på tre-fire liv. Se frem til at høre Rasmus fortælle om livet som korrespondent,
hvor han tit står overfor dilemmaer og pressede situationer.
DATO
22.02.22 kl. 19:00. Odense SØ,
Odense Congress Center
09.03.22 kl. 19:00. Viborg,
Tinghallen
15.03.22 kl. 19:00. Fredericia,
MESSE C
16.03.22 kl. 19:00. Haderslev,
Harmonien

ABONNENT

+ GEBYR 20 KR.

149 KR.
INKL. FRAGT

TEST DIG SELV FOR CORONA
Med dette antigendetektionssæt kan du teste dig selv for
Corona inden du eksempelvis skal se familie og venner eller
færdes i større offentlige forsamlinger, og du kan derfor
med god samvittighed gå ud af døren.
Hjemmetesten er let at anvende, hvis du følger brugsanvisningen i indlægningssedlen, og du vil have svar inden for
10-15 minutter.
Vælg imellem 5 stk. eller 15 stk.

IKKE-ABONNENT

FRA 299 KR.

ABONNENT

FRA 149 KR.

Læs mere og bestil på avisfordele.dk
Telefon: 65 45 58 59 l Åbningstider: Alle hverdage kl. 9 -15

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte/aflyste arrangementer. Gælder så længe lager haves. Billederne er vejledende.
Der pålægges evt. gebyr ved bestilling.

