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Temalørdag med fokus på
forfatteren Peter Seeberg
På Hald Hovedgård sætter man lørdag den 2. marts fokus på Peter Seeberg, når
lektor Jørn Erslev Andersen fortæller om nye perspektiver i forfatterskabet.
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Viborg: Lørdag den 2. marts
klokken 10-15 kan man på
Hald Hovedgård deltage i en
temalørdag med fokus på Peter Seebergs forfatterskab.
I et foredrag af Jørn Erslev
Andersen med udgangspunkt i Peter Seebergs roman Ved havet (1978), og
det udgivne manuskript
med titlen 12.-17. november

1917 samt Forslag til en film
(1977), fortæller Jørgen Erslev
Andersen om nye perspektiver på hans forfatterskab i
midten af 1970’erne.
Vi kommer ind på emner
om Seebergs kunstsyn, hans
filmiske skrivemåde, hans
historiesyn, hans sønderjyske herkomst og om en sønderjysk drengs korte orlov
fra skyttegravskrigens helvede på tysk side under første
verdenskrig.
Første del af foredraget vil
præsentere og diskutere ro-

manen Ved havet, som i efteråret 2019 udkommer i den
nye tekstkritiske udgave med
Seebergs prosalitterære værker med efterskrift af Jørn
Erslev Andersen.

seeberg-arkivet på Hald
Hovedgård

I anden del af temalørdagen
vil Jørn Erslev Andersen præsentere og diskutere "12.-17.
november 1917", "Forslag til
en film" og Seebergs kortprosa fra 1970'erne. Der vil også
være mulighed for at besig-

tige Peter Seebergs arkiv på
Hald Hovedgård.
Jørn Erslev Andersen er
ansat ved Århus Universitet,
lnstitut for Kommunikation
og Kultur - Æstetik og Kultur.
Han er samtidig tilknyttet en
lang række danske og internationale institutter og bedømmelsesudvalg. Hans bøger og publikationer bevæger sig meget i samtænkning
af litteratur, filosofi og kunst.
Temalørdagen den 2. marts
laves i samarbejde med Foreningen Norden.

trailløberen kristina schou Madsen har verdensrekorden i at
løbe op på kilimanjaro - afrikas højeste bjerg. den 27. februar
fortæller hun på idrætshøjskolen om forberedelserne og
motiveringen til denne præstation. Privatfoto

Trailløber fortæller
om sin verdensrekord
Foredrag
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Viborg: Onsdag den 27. februar kan man på Idrætshøjskolen Viborg klokken 19.30
høre trailløberen Kristina
Schou Madsen fortælle om,
hvordan hun for et års tid siden satte verdensrekord ved
at løbe til toppen af Afrikas
højeste bjerg - Kilimanjaro
- på seks timer og 52 minutter for en distance, der normalt tager syv dage at tilbagelægge.
Kristina Schou Madsen
har deltaget i nogle af verdens hårdeste og mest spektakulære løb, og blandt andet også vundet etapeløbene Jungle Ultra, 230 kilometer gennem Amazonas
jungle, og Desert Ultra, 256
kilometer i Namibias ørken

med temperaturer op til 55
graders varme.
Senest har Kristina netop
deltaget i World Marathon
Challenge - syv maratonløb på syv dage på syv kontinenter, som hun gennemførte med en gennemsnitstid
på 3 timer og 30 minutter pr.
marathon og sluttede på en
andenplads hos kvinderne
og en samlet fjerdeplads hos
alle deltagerne.
Kristina vil i sit foredrag
tage publikum med på en
rejse, fra en vild idé opstod,
til planlægningen af rekordforsøget samt den fysiske og
mentale forberedelse til at nå
toppen på under syv timer.
Hun vil fortælle om at
sætte høje mål, om at bevare motivationen både under forberedelserne og undervejs mod toppen og om
at præstere under pressede
forhold.

der er smæk på farverne i den udstilling, trine boesen viser på Viborg kunsthal. den kan opleves til på søndag. Pressefoto

Sidste udkald på Kunsthallen

Fastelavnsfest med Pegani
på hovedbiblioteket

Søndag er sidste mulighed, hvis man vil opleve
de to aktuelle udstillinger på Kunsthal Viborg.
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Kunst

flemming sørensen
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Viborg: Torsdag aften markerede Kunsthal Viborg udgivelsen af kataloger for de
to aktuelle udstillinger i den
gamle brænderigård. Og al-

lerede søndag er det sidste
chance, hvis man endnu ikke
har fået dem set. Når kunsthallen lukker søndag klokken
17, begynder arbejdet nemlig
med at pakke ned og gøre
klar til de næste udstillinger.
Kunsthallen byder på to
udstillinger, der begge har fået roser af anmelderne, nem-

lig "Into Dimension" af Trine
Boesen og "A Ride on the River" af Katja Bjørn.
Den første udstilling er et
farveorgie af spændende malerier, kombineret med installationer, hvor Trine Boesen også leger med lyd og former. Den anden er en kæmpestor videoinstallation, der

giver beskueren en oplevelse
af, at hele kunsthallens største rum er levende af vand.
De to kataloger sælges for
henholdsvis 150 og 50 kroner, men de kan også købes
samlet for 150 kroner.
Kunsthal Viborg slår dørene op for to nye udstillinger
torsdag den 7. marts.

Viborg: Søndag 3. marts inviterer Viborg Bibliotekerne
børn og barnlige sjæle til fastelavnsfest med trylleshow,
tøndeslagning og andre hyggelige aktiviteter.
Festen begynder klokken
10, hvor den traditionelle fastelavnshygge får et strejf af
magi. Festen skydes i gang
med magisk underholdning

for børnene ved tryllekunstner Pegani.
Efter trylleshowet slår man
katten af tønden, fejrer dagens kattekonger og kattedronninger og leger sjove fastelavnslege.
I løbet af dagen vil der være lidt godt til ganen samt
mulighed for at beundre hinandens kostumer.
Det er gratis at deltage,
men alle børn skal tilmeldes
via viborgbib.dk.
/exp

