oplevelser i Viborg Kommune

To soloudstillinger
i Viborg Kunsthal

Kunstnerne Mikkel Carl og Catherine Balet er i fokus på Viborg Kunsthals
kommende udstilling med industriel kunst og fotografikunst.
KULTUR
ViboRg: Mandag 7. marts
klokken 19 er der fernisering
på to soloudstillinger i Viborg Kunsthal. Udstillingerne viser værker af henholdsvis Mikkel Carl og Catherine
Balet
Ferniseringen byder på to
åbningstaler. Holger Reenberg, museumsdirektør på
Heart i Herning, holder tale i forbindelse med Mikkel
Carls udstilling, mens leder
på fotografuddannelsen i Viborg, Gunnar Byskov, holder

åbningstale for Cathrine Balets udstilling.
I udstillingen præsenterer
Mikkel Carl en ny stedspecifik installation i østfløjen på
Viborg Kunsthal. Udstillingen udforsker og udnytter
rummets særegne arkitektur og historik.
Viborg Kunsthals østfløj
husede gennem 1800-tallet
et brændevinsbrænderi med
tre store kedler, der kunne
rumme henholdsvis 1000,
1900 og 2300 liter. Historien om, hvordan denne postindustrielle facilitet nu er
hjemsted for en kunsthal, og

dermed fokuserer på kreative former for vidensproduktion, danner baggrunden for
Mikkel Carls udstilling "Power Floats like Money, like
Language, like Theory".
I hovedfløjen hylder Catherine Balet de store mestre
inden for fotografiets historie ved at genskabe 180 års fotografier - fra det første selvportræt af Robert Doisneau i
1839 til de seneste Instagram
trends.
Udstillingen "Looking
for the Masters in Ricardo’s
Golden Shoes" præsenterer 120 ikoniske fotografier

af den franske fotograf Catherine Balet. Skabt i samarbejde med den karismatiske
79-årige mandlige model, Ricardo Martinez Paz, undersøger Balet fotografiets udvikling.
Begge kunstnere er til stede ved åbningen. Udstillingen kan ses frem til 26. maj
og er støttet af Statens Kunstfond.

Mikkel Carl i
udstillingshallen.
Pressebillede

Lyt og tal om
digte og noveller
LæsegRUppe
ViboRg: På Viborg Hovedbibliotek er der mulighed for
gratis at deltage i en ugentlig læsegruppe, hvor digte og
noveller bliver læst højt af en
frivillig læseguide - hvorefter
man i gruppen taler om de
tanker og følelser, teksterne
bringer frem.
Det kræver ingen forberedelse at være med, og man
behøver ikke at vide noget
om litteratur på forhånd.
Det vigtigste er, at man møder op med åbent sind - klar

ADHD: Oplev
bogstaverne indefra

til at lytte og undre sig, lyder
det fra biblioteket i en pressemeddelelse.
Læsegruppen startede i
slutningen af januar og foregår hver mandag i "Villaen ” på Viborg Hovedbibliotek klokken 16-17.30 i ti
uger frem til begyndelsen af
marts.
Der er stadig ledige pladser, og alle er velkomne. Læsegruppen er organiseret af
Læseforeningen, der har læsegrupper over hele Danmark.
Man kan tilmelde sig på
bibliotekets hjemmeside.

FoRedRAg
ViboRg: En del får diagnosen
ADHD, men hvad betyder
det, og hvordan lærer man
at leve med den - både med
diagnosen og som pårørende.
Alberte Felicia Buhl Sarning har ADHD, og 7. marts
holder hun foredrag på Hovedbiblioteket i Viborg. Her
vil hun give sit bud på, hvor-

dan man tackler kærligheden, uddannelse, job, venner og familie, samtidig med
at man har ADHD.
Alberte Felicia Buhl Sarning svarer også gerne på
spørgsmål.
Foredraget er en del af forårets "Viden i Hverdagen",
som Viborg Bibliotekerne
arrangerer i samarbejde med
Viborg Stifts Folkeblad. Der
er gratis adgang.
/EXP

Palle Kjeldgaard, musikfagskoleleder på Kulturskolen Viborg,
fører deltagerne sikkert gennem dagens sangprogram,
når der fredag 8. marts er fællessang på Skakbrættet på
Hovedbiblioteket. Pressefoto

Mindeforedrag: "Livet er ikke
det værste, man har"
Er du klar til fællessang
FoRedRAg
på Skakbrættet?
ViboRg: Et mindeforedrag om
Benny Andersen er på programmet, når Viborg Højskoleforening i samarbejde
med menighedsrådet ved
Sortebrødre Kirke og Folkeuniversitetet holder møde tirsdag 5. marts klokken
14.30 i Sortebrødrehus.
Forfatter og højskolemand
Erik Lindsø holder foredraget om Benny Andersen, som
har fået titlen: "Livet er ikke
det værste, man har". Han
demonstrerer, hvilken livskraft den danske nationalskjald efterlader os.
Det er en lystrejse i Benny
Andersens hjertevarme humor, som den kommer til
udtryk i hans digte og sange.
Nogle af sangene synges.

FæLLessAng

Erik Lindsø holder
mindeforedrag om Benny
Andersen. Pressefoto
Der er gratis entré.
/EXP

ViboRg: - Nu kan du igen
komme til fællessang på
Skakbrættet, når Palle Kjeldgaard, musikfagskoleleder på
Kulturskolen Viborg, fører os
sikkert gennem dagens sangprogram, smukke sange fra
Højskolesangbogen, lyder
det i en pressemeddelelse fra
Viborg Bibliotekerne.
Mellem sangene fortæller
Palle Kjeldgaard om kulturens huse. Der er grøde i kulturen i Viborg Kommune i
disse år. Både Tinghallen og
Viborg Museum er under
kraftig udvidelse.
Palle Kjeldgaard har været involveret i opførelsen
af Musikkens Hus i Aalborg,

udvidelsen af Musikhuset
Aarhus og har som violinist
optrådt i syv forskellige koncertsale i Viborg.
Som gæst har Palle Kjeldgaard inviteret Brian Wiborg,
museumschef for Viborg
Museum, der er i gang med
udvidelse og flytning af museet til Vestre Landsrets tidligere lokaler, hvor museet åbner i 2021. Brian Wiborg har
valgt tre af sine yndlingssange til arrangementet.
Musikskolen og Viborg
Bibliotekerne kalder arrangementet "Syng med mig!"
Det finder sted på Skakbrættet, Hovedbiblioteket i Viborg lørdag 9. marts. Fællessangen starter klokken 11.
Der er fri entré.

Asmild Kirke er ramme om en sangaften med forårssange på
repertoiret. Pressefoto

Forårssang i fællesskab
KiRKe
AsmiLd: Ifølge kalenderen
er det snart forår, og hertil
hører mange dejlige sange.
Dem kan man synge med
på, når der torsdag 7. marts
klokken 19.30 er sangaften i
Asmild Kirke.
Der er udvalgt en række
sange på forhånd, men deltagerne må også byde ind med

forslag til sange.
- Sangaftenen er en mulighed for at synge sammen, og
også for dem, der er kommet
lidt ud af træning med at synge. Så kom og få gang i sangstemmen og syng dig glad en
god times tid sammen med
andre på en forårsaften, hvor
lyset er på vej tilbage til os, lyder det i en pressemeddelelse fra Asmild Kirke.
Der er fri entré.

