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R u n dt om Ra n de r s me d

OBJEKTIV
Rundt om i Randers by og opland
er der rig mulighed for at finde fantastiske fotomotiver. Her bringer vi
et lille galleri af udvalgte fotos fra

EN KOLD JANUAR MORGEN I HORNBÆK ENGE
Copyright: Jesper Simonsen
Blænde: ƒ/8 | Objektiv længde: 17mm | ISO: 200 | Hastighed: 1/60s

AFTENSTEMNING UDOVER SKAL Å VEST FOR FÅRUP
Copyright: Erik Walbjørn Christensen
Blænde: ƒ/2.2 | Objektiv længde: 4.73mm | ISO: 100 | Hastighed: 1/570s | Hits: 9

Fotogruppen Objektiv. Gruppen
blev startet tilbage i maj 1982 med
det formål at inspirere hinanden til
at fremstille billeder af høj kvalitet,

både teknisk og indholdsmæssigt.
Objektiv mødes næsten hver mandag klokken 18.50 i Kulturhuset,
og gruppen byder gerne nye med-

lemmer velkommen – og er man
begynder indenfor fotografering,
så vil der være hjælp at hente hos
de andre medlemmer i klubben.

BLÅ TIME VED RANDERS HAVN
Copyright: Hening Sørensen
Blænde: ƒ/13 | Objektiv længde: 26mm | ISO: 100 | Hastighed: 1s | Hits: 12

AFTENSTEMNING VED RANDERS BRO
Copyright: Aage Lose
Blænde: ƒ/22 | Objektiv længde: 25mm | ISO: 200 | Hastighed: 60s | Hits: 12

DET SMUKKE RANDERS SKILT
Copyright: Susie Korreborg Rasmussen
Blænde: ƒ/13 | Objektiv længde: 70mm | ISO: 100 | Hastighed: 4s | Hits: 16

EFTERÅR PÅ DEN NEDLAGTE BANE MELLEM RANDERS OG SILKEBORG
Copyright: Ole Møller
Blænde: ƒ/5.6 | Objektiv længde: 73mm | ISO: 100 | Hastighed: 1/5s | Hits: 35

NØRREÅDALEN
Copyright: Ib Christoffersen
Blænde: ƒ/20 | Objektiv længde: 100mm | ISO: 200 | Hastighed: 1/10s

SOLSTREJF VED LÆSTEN KIRKE
Copyright: Hening Sørensen
Blænde: ƒ/7.1 | Objektiv længde: 26mm | ISO: 100 | Hastighed: 1/160s | Hits: 15
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Kok AMOK
Unge i 9. klasse i Randers
og omegn kan i februasr
deltage i Kok Amok over
to fantastiske dage, hvis
man har lyst til at blive
udfordret på sine køkkenfærdigheder.

Det bliver et par fede dage, hvor der
skal eksperimenteres i køkkenet og
findes nye måder at lave lækker mad
på. Der er kun 22 pladser på holdet
og tidligere deltagere kan fortælle, at
det er mega sjovt.

Kokkeknive
og Kogekunst

PÅ TR ADIU M
Vi besøger skolen på en tilfældig
undervisningsdag, men indendøre
er intet overladt til tilfældigheder.
Her er faste regler og procedurer om
håndtering af redskaber, rengøring
og rettidig disciplin. Tre ting, der er
afgørende i forberedelsen på at træde ind i en konkurrencepræget restaurationsbranche.

Der jongleres kyndigt
med gryder, potter, pander og kokkeknive på
erhvervsuddannelsen
for Hotel, Køkken og
Restaurant på Tradium
i Randers.

For det er dét, de er i gang med på
Tradium. At forberede sig. At blive
dygtige. At få styr på en verden af
råvarer, krydderier, opskrifter og tilberedning, der ligger et par niveauer
over, det vi andre finder i Frøken Jensens kogebog.
På uddannelsen kan man blive Gastronom, Ernæringsassistent eller
Tjener, som alle er fagligt krævende
af de studernde. Til gengæld lover
Tradium garanti for, at der er en læreplads klar, når de to år på Tradium
er overstået.
Gastronomuddannelsen på Tradium
kan være vejen til et job, hvor man får
mulighed for at skabe store smage,
smukke anretninger og nye kulinariske oplevelser, bag kulisserne på alt
fra restauranter til hotelbranchen.
Danskerne har gennem tiden fået
en stadigt stigende interesse for fan-
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tastiske madoplevelser, kvalitet og
gode råvarer. Interessen er vokset,
fordi vi rejser mere og får nye smagsoplevelser, men gastronomi er også
blevet populært via et hav af TV programmer fra både ind- og udland,
hvor de deltagende kokke nærmest
har stjernestatus.
Danmark har stille og roligt indtaget
pladsen som Skandinaviens gourmet
destination med hele 26 restauranter
med Michelin stjerner.
På Tradium beholder de nu fødderne
på jorden, men viser mulighederne
ved både at være kreativ og innovativ
i arbejdet. Man lærer at sammensætte spændende menuer, og få viden
om sundhed, ernæring og drikkevarer til retterne.
Man bliver også forberedt på et fag
med skiftende arbejdstider, og hvor
man både skal kunne arbejde selvstændigt og i teams og at man skal
kunne holde hovedet koldt i pressede situationer.
Gastronomuddannelsen i Randers
har åbnet vejen for mange unge, der
har valgt denne karrierevej. For mange først på en af Østjyllands restauranter, cafeer eller kantiner. Og senere
som vejen til at starte egen restaurant.

Der er deadline for tilmelding d. 1.
februar 2019.

Gastronomuddannelsen udbydes
med tre specialer:

TRADIUM SKRIVER OM
KOK AMOK:
Du udfordres og får mulighed for at
prøve kræfter med gastronomiens
verden. Ved forløbets afslutning kåres
dagenes bedste sensoriske oplevelse.
Ӽ Opleve gastronomi på højt niveau
Ӽ Viden om sensorik, anretning
og madspild
Ӽ Bage flotte kager og lækre brød
Ӽ Viden om sundhed og sunde
råvarer
Ӽ Viden om hygiejne
Ӽ Arbejde med grøntsager, kød,
fjerkræ og fisk, herunder egnede
tilberedningsmetoder
Ӽ Dække et flot bord og være en
serviceminded tjener
Tilmelding er senest den 1. februar
2019 til Anja Poulsen på
apo@tradium.dk.
Tilmelding er bindende og sker efter
først-til-mølle-princippet.

KOK

KOK AMOK AFHOLDES PÅ:
Hotel Køkken og Restaurant
på Tradium,
Vester Alle 26
8900 Randers

Her står du for en virksomheds gastronomiske udtryk
og er ansvarlig for produktet
i gryderne både før, under
og efter tilberedningen. Du
planlægger indkøb, lagring
og tilberedning.
GASTRONOMASSISTENT
Lær at arbejde med at lave
mad i større eller mindre
køkkener. Få kendskab til de
daglige rutiner i et køkken.
SMØRREBRØD-CATER
Arbejd med klassiske og
unikke smørrebrød, lune
småretter, lækre buffeter
eller middage i kantiner og
catering. Denne uddannelse
kombinerer det bedste fra
de to retninger. Du får styr på
det praktiske i køkkenet, så
du kan arbejde selvstændigt
og indgå i et køkkenteam –
og du bliver dygtig til at præsentere din mad velsmagende, innovativ og indbydende.
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Åbent
Hus

Scan QR-koden
og kom direkte
til DET SKER

Kultur, events og aktiviteter

DET SKER
I RANDERS

Den 15. januar 2019 kl. 16-19

Er du i tvivl?
Til Åbent Hus har du mulighed for at mærke
dig frem, inden du skal vælge din uddannelse. Tradium
udbyder mere end 20 erhvervsuddannelser, EUX og
erhvervsgymnasiet (HHX og HTX) som er områdets
største gymnasieuddannelse med i alt 17 spor.

Kalenderen giver dig overblik
og information om alt det, der sker
i Randers by og opland.

Kom og hør om de mange muligheder. Du kan også
møde vejledere, elever, lærere og opleve studiemiljøet.

DET ER GRATIS!

Læs mere på tradium.dk/aabenthus

Telefon 7011 1010
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DET SKER I RANDERS i december
LØRDAG 01.12.18

STIG ROSSSEN JULEKONCERT
Værket, Store Sal, kl. 19.30

LØRDAG 01.12.18

HISTORIEN OM BELLA
Randers Egnsteater, kl. 14.00 og 16.00

En kold decemberdag opdager Bella, at hun
har et ganske særligt talent, der kan åbne
folks hjerter. Spiller flere dage i december.

LØRDAG 01.12.18
MATTIS & BLUE MINDS
Turbinen, kl. 21.00

Turbinen præsenterer dobbeltkoncert med
synth-soulede Mattis og de lokale pop-rockere fra Blue Minds.

SØNDAG 02.12.18

STORT JULEMARKED
Assentoft Hallerne, kl. 10.00 - 16.00
FIND DET HELE PÅ

RANDERS.NETAVIS.NU
Scan QR-koden og kom
direkte til DET SKER

Kulturkæmperen
Peter Westphael

Mit navn er…
Peter Westphael,
og jeg er…
Teaterleder
Randers
Egnsteater.

Læs mere på
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DET BEDSTE VED RANDERS…
er helt klart sammensætningen af mennesker og den
unikke mangfoldighed, der er
kendetegnende for lige præcis denne by. I virkeligheden
er det jo både det bedste og
det værste ved Randers. Men
sådan er det nok for alle byer.
Jeg synes også, Randers har
en rigtig god størrelse, hvor
man både kan gemme sig
lidt, og samtidig er den til at
overskue. Der er ikke så langt
til publikum og heller ikke til
beslutningstagerne.
HVIS JEG KUNNE BESTEMME… ville jeg have taget nogle langsigtede, strategiske
beslutninger for byen med
et enigt byråd bag mig. Det
er i virkeligheden en kritik,
der går 30 år tilbage i tiden.
Måske var det på tide, at man
begyndte at træffe nogle visionære beslutninger, der går
30 år ud i fremtiden.

HVIS JEG SKULLE LAVE NOGET ANDET… ville det vigtigste være, at det var noget, jeg
havde lyst til. For jeg har lovet
mig selv altid at være glad. Det
bliver jeg af at lave noget, jeg
har lyst til, og hvor jeg har mulighed for at gribe de muligheder, der byder sig. Så behøver
det overhovedet ikke at være
som teaterleder. Den dag, jeg
skal lave noget andet, og den
kommer jo på et tidspunkt, så
bliver det helt sikkert noget,
som gør mig glad.
JEG BRUGER FOR MEGET TID
PÅ… at tænke over tingene i
stedet for at handle på dem.
Jeg tror, det skyldes, at når jeg
udsætter tingene og ikke behøver at lægge mig helt fast
på noget, så har jeg muligheden for at gøre det endnu
bedre lige til sidste sekund.
Det er som regel en god ting
i forhold til slutproduktet, men
ikke altid for processen og
dem omkring mig.

JEG BLIVER GLAD… når jeg
møder nogle, der gør ting,
uden at det er for egen vindings skyld. Eller når jeg selv
gør det. Når vi gør noget for
hinanden uden at forvente
at få noget igen, men bare
fordi det er godt og rigtigt at
gøre. Jeg synes, der i nogen
tid har været en tendens til,
at vi bliver stadig mere individualiserede og har fokus på
egne behov. Jeg kunne godt
tænke mig, at vi i højere grad
flyttede fokus over på det, der
er fælles for os.
JEG ER IKKE GOD TIL… at være
tålmodig. Slet ikke, faktisk. Det,
jeg sidder med i momentet, er
altid det vigtigste for mig. Og
så kan jeg godt glemme, at
dem omkring mig sidder og
har gang i alt muligt andet,
som de har prioriteret. Når jeg
så får dem til at slippe alt, de
har i hænderne og lave noget
for mig, kan jeg risikere, at når
de kommer med det, er jeg

allerede et andet sted henne,
og så ender det alligevel bare
i en bunke på mit skrivebord.
Det er jo ikke så heldigt. Men
jeg prøver hele tiden at blive
bedre på det område.
FOLK VED IKKE… at jeg i bund
og grund betragter mig selv
som et både genert og introvert menneske. Der er helt
sikkert mange, der synes, jeg
kan være en rigtig braldrerøv.
Og det betragter jeg også som
en del af min jobbeskrivelse til
en vis grad. Men ligesom de
fleste andre kan jeg nemt føle
mig ensom og blufærdig, når
jeg træder ind i et rum med
mange mennesker.

Julemåneden 2018 skydes i gang på fineste vis!
Juletraditioner er noget af det bedste, der findes. Og en af dem vi holder rigtig meget af, er
Stig Rossens julekoncerter, hvor julens mange
smukke sange fra både ind- og udland præsenteres med varme og stemningsfuld musik.
Det er i 2018 firetyvende gang i træk, Stig Rossen drager landet rundt med sine populære
julekoncerter. Med sig har han denne gang
taget den 20-årige sangerinde Andrea Oehlenschlæger. De to har tidligere sunget sammen ved forskellige lejligheder.

LØRDAG 01.12.18

JEG KEEEDEEEER MIIIIIIIG!!!!!!!!
Hovedbiblioteket, kl. 11.30 og 12.00

Kom med på en spændende og farefuld rejse
gennem 15 børns fantasiverdener og oplev deres skøre påfund og fjollede væsner..
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LØRDAG 01.12.18
ÅRHUS SINFONIETTA
Sct. Mortens Kirke, kl. 16.00

Markedsstemning med hjemmelavet julepynt, juledekorationer, gravpynt, te, krydderier, tøj, makeup, metervarer med julemotiver, juleting samt andet i beton, keramik og
ler, glaskunst.

SØNDAG 02.12.18

RANDERS FC VS FC MIDTJYLLAND
BioNutria Park, kl. 13.00

Julen er traditionernes tid men Århus Sinfonietta vil overraske med en alternativ julekoncert.

LØRDAG 01.12.18
JULEBAL I FÅRUP
Purhushallen, kl. 18.30

SØNDAG 02.12.18

Først er der kæmpe festlig julebuffet med
over 25 forskellige retter, og bageefter spiller
Pop-Patrol og ABBA Revival op til dans. Natbusser til Randers 00.30, 01.30 og 02.30.

En julekoncert med Danmarks førende gospel- og souldiva er en oplevelse ud over det
sædvanlige.

MARIA CARMEN KOPPEL
Sankt Peders Kirke, kl. 16.00

13
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TIRSDAG 03.12.18
TOMMY AHLERS
BioNutria Park, kl. 18.30

Danmarks nye Uddannelses- og Forskningsminister, Tommy Ahlers, der også er kendt
som en af de profilerede investorer i TV-programmet “Løvens Hule”, kommer til krydsildog debatmøde i Randers.

ONSDAG 05.12.18
ANDENS VERDENSKRIG
Turbinen, kl. 18.00

Julecabaret fra Café Liva . Oplev de fire skarpe
herrer Karsten Jansfort, Jacob Morild, Morten
Wedendahl og Thomas Pakula. Julestemningen piskes i gang med Café Sven Dalsgaards
saftige juleand, risalamande og kaffe, inden
latteren slippes løs. Spiller også torsdag den
06.12. og fredag den 07.12.

TORSDAG 06.12.18

HEMMELIGT JULEGAVEVÆRKSTED
Randers Kunstmuseum, kl. 10.00

FREDAG 07.12.18

SØNDAG 09.12.18

Jesper Lundgaard kan i 2018 fejre 10 års jubilæum med sine populære julekoncerter. Jubilæet markeres med en helt særlig gæstesolist,
Lene Siel.

Randers Politiorkester holder igen i år den
traditionsrige julevelgørenhedskoncert på
Værket. Kom og oplev det kyndige orkester
fremføre musik i forskellige genrer - i en god
sags tjeneste.

JESPER LUNDGARD & LENE SIEL
Værket, Store Sal, kl. 20.00

Sidste års succes gentages når skoleklasser inviteres ind i det hemmelige julegaveværksted
hos Randers Kunstmuseum.

DET SKER i december

NETAVIS

RANDERS POLITIORKESTER
JULEVELGØRENHEDSKONCERT
Værket, Store Sal, kl. 15.00

LØRDAG 08.12.18

TORSDAG 06.12.18

ANDERS BLICHFELDT & CO.
Værket, Ridehuset, kl. 20.00

PS SWINGBAND
Underværket, kl. 20.00

FIND DET HELE PÅ

RANDERS.NETAVIS.NU
Scan QR-koden og kom
direkte til DET SKER

ONSDAG 05.12.18
VOCAL LINE
Sankt Peders Kirke, kl. 19.30

TIRSDAG 04.12.18

MANDAG 10.12.18

Julekoncert med Randers Kammerorkester i
samarbejde med Langå koncertforening inviterer Langå kirke, traditionen tro, til julekoncert.

Der er nærmest statsgaranti for at julestemningen indfinder sig, når Vocal Line åbner dørene for sine traditionsrige julekoncerter.

TIRSDAG 04.12.18

ONSDAG 05.12.18

Læs mere på
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Randers Balletskoles juleforestilling er den
vidunderlige ballet Alice in Wonderland, der
er inspireret af Lewis Carroll´s roman Alice´s
Adventures in Wonderland.
Randers Balletskole præsenterer en eventyrlig ballet som årets juleforestilling under
navnet Alice in Wonderland. De unge ballettalenter tager publikum med ind i universet
fra Lewis Carrolls roman ‘Alice’s Adventures in
Wonderland’. Medvirkende er balletskolens
elever fra alle aldre mellem 5-21 år. Koreograf
og iscenesætter er Randers Balletskoles leder
Vivi Christensen.

FREDAG 07.12.18

Der er nemlig dømt fest, farver og julesange i
gospel, blues og rock’n’roll versioner, når Anders Blichfeldt & Co. igen i år tager på turné
med Christmas Gospel.

JULEFROKOST ÆLDRE SAGEN
Fritidscentret, kl. 12.00 - 16.30

SØNDAG 09.12.18

ARKÆOLOGERNES ARBEJDSÅR
Museum Østjylland, kl. 19.00

Traditionen tro vil der blive fortalt om arkæologernes arbejde i 2018.

COCA-COLA TRUCK TOUR
Randers Storcenter, kl. 11.00

Der serveres lækker mad fra Restaurant Tronborg. Kokken trancherer stegen og serverer.
Musik og sang leveres af Bjarne Hjulmann.
Under spisningen dejlig dæmpet musik. Senere spilles der op til dans.
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JULE-SILDE-JAZZ
Hotel Randers, kl. 18.30

OMMERSYSSELKORET
Dalbyneder Kirke, kl. 19.30

PS Swingband spiller swingmusik, der har sin
fornemmelse dybt begravet i 30’ernes måde
at spille på og med det humør og den underholdning, der hørte den tid til.

Randers Statsskoles kor og orkester kommer og spiller en traditionel, festlig og stemningsfuld julekoncert under ledelse af Statsskolens musiklærere.

ALICE IN WONDERLAND - BALLET
Værket, Store Sal, kl. 18.00

ONSDAG 12.12.18

RANDERS KAMMERORKESTER
Langå Kirke & Sognegård, kl. 19.30

RANDERS STATSSKOLES KOR
OG ORKESTER
Dronningborg Kirke, kl. 19.30

ONSDAG 12.12.18

Den verdensberømte Coca-Cola truck vil til jul
køre forbi Bilka, hvor den stopper for at sprede
julestemning og højt humør.

December 2018 • Januar 2019
UDGAVE 01

Koret vil til koncerten i Dalbyneder Kirke underholde publikum med en bred vifte af traditionelle og nye julesange. Der bliver også
plads til en juleoverraskelse eller to.

TIRSDAG 11.12.18

Et af årets store tilløbsstykker på Hotel Randers er den årlige jule-silde-jazz, som laves i
samarbejde med Randers Musikfond Der plejer hurtigt at blive udsolgt.

FREDAG 14.12.18
BON JOVI JAM
Turbinen, kl. 21.00

ÅRETS GANG I GUDENÅENGENE
Randers Naturcenter, kl. 13.30

Dette er sidste del af en turkavalkade i Gudenåengene ved Randers Naturcenter. En gang
om måneden går vi sammen afsted i et rimeligt tempo og oplever årets gang i naturen.

Der er garanteret megahits fra Jon Bon Jovi,
når et af landets bedste hyldestbands tager
New Jersey-bandets stærke materiale med på
Turbinen og serverer det respektfuldt, kyndigt
og ikke mindst energisk.
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Frivillighedens
mange ansigter

Vitus Jordan

BØRSTERNE
LEV RANDERS - MEDBORGERSKABSRÅDET
RANDERS
Det har for mig aldrig været et spørgsmål om valg eller fravalg. Det kommer
glidende som en helt naturlig del af det at være samfundsborger; og behøver derfor ikke at bære en særlig etiket, der står ‘frivillig’ på, og heller ikke at
være noget, der giver bonus til mig. Det er vel en slags ‘social værnepligt’,
og som samtidig er min pay-back til samfundet som tak for bl.a. tryghed og
god, gratis uddannelse.

Frivilligværket i Randers fejrer i år 10 års jubilæum, og
dette er blandt andet blevet markeret med en vandrene fotoudstilling rundt i Randers Kommune. I alt 24
frivillige fra Randers og omegn er blevet portrætteret
til udstillingen, som Frivilliværket har lavet i samarbejde med fotograf Jeppe Mehlsen fra Mit Perspektiv.

Ole Støvring

HJERNESKADEFORENINGEN
RANDERS
Jeg blev ramt af en senhjerneskade og gik sammen med fem andre
om at starte Hjerneskadeforeningen
i Randers. Foreningen har lige haft
10 års jubilæum. Som en del af min
indsats i foreningen fungerer jeg også
som bisidder for andre senhjerneskadede, og jeg sidder ligeledes i den
landsdækkende bestyrelse for Hjerneskadeforeningen.

Hvert portræt ledsages af en lille historie om, hvorfor billedets hovedperson er
frivillig. De portrætterede har alle forskellige grunde til at være frivillige, men
det gennemgående drive er lysten til at gøre en forskel. Med udstillingen ønsker
Frivilligværket, at vise værdien af frivilligheden, og hvor forskelligartet den er.

Line Engedal Christensen
FRIVILLIG FOLKEDANSINSTRUKTØR FOR VOKSNE
UDVIKLINGSHÆMMEDE

Elisabeth Sørensen

LANDSFORENINGEN AUTISME
KREDS ØSTJYLLAND

Udstillingen Frivillighedens Mange Ansigter
har hele 2018 været på turne rundt i kommunen, og er alle steder er blevet mødt
med mange positive tilkendegivelser.
Med en stige under armen hjalp det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup
Jensen (V) til, da Frivilligværket den 19. november flyttede udstillingen fra Randers
Realskole til Regions Hospitalet Randers.
Her skal udstillingen hænge i december
måned til og med uge 50, hvorefter den
skal videre til Hospice i uge 51-52.
I 2019 skal Frivillighedens Mange Ansigter
indtil videre vises på Randers Sundhedscenter og Dronningborg Aktivitetscenter
(DAC). Senere skal den udstilles på Randers Egnsteater.

Trine Staub

RED BARNETS LOKALAFDELING
RANDERS
Jeg er vokset op med forældre, der
altid har arbejdet frivilligt, så jeg har
hele livet igennem haft det tæt på.
Jeg startede selv, da jeg blev kontaktet omkring et projekt, hvor de synes
min profil passede godt ind. Jeg måtte i starten overtales lidt, for hvor meget tid tog det nu? - Med et svar på
noget der lignede 10 timer på en måned, besluttede jeg mig for at kaste
mig ud i det. Jeg har siden den dag,
jeg startede aldrig fortrudt det. Jeg
synes, at det er fedt at hjælpe andre
mennesker, særligt når man opdager,
hvor lidt der ofte skal til.

Louise Svensson

UNGDOMMENS RØDE KORS
RANDERS
Jeg har valgt at være frivillig, fordi
det er det arbejde, jeg synes giver allermest mening for mig. Jeg ved, at
det er noget, der har reddet mig fra
at opgive at finde en mening med
livet. Jeg tror, det vil hjælpe mange
danske unge at opleve en verden, der
ikke kun handler om én selv. Det driver mig, at gøre en forskel for andre
og det giver meget mere glæde end
noget andet. Jeg har set hvor meget
lidt kan gøre i en hverdag, der er anderledes end min egen, og det, der
driver mig, er at se glæden ved noget
jeg kan gøre - det er berigende, at det
ikke er tvang.
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Jeg har egentlig ikke tænkt over, at
jeg er frivillig. Jeg gør et stykke arbejde, som der er brug for, at der er
nogen der gør. Årsagen til at jeg startede netværksgrupperne i Randers,
var fordi jeg manglede nogle andre
forældre i samme situation at tale
med, dengang vi fik autismediagnosen hjemme hos os. Og jeg ikke
magtede at køre helt til Århus, hvor
kredsforeningen havde netværksgrupper. Det har så udviklet sig til
flere grupper i Randers, temaaftener,
nyt bestyrelsesarbejde, samarbejde
med andre foreninger og med Randers kommune.

Jeg valgte frivilligt at starte et folkedanshold op for voksne udviklingshæmmede, fordi jeg vil gøre noget
af hjertet. Noget jeg havde lyst til,
som ville gøre andre glade og som
ville være med til at give mig energi
i hverdagen. Når man gør noget frivilligt fremfor for pengenes skyld, har
man en anden tilgang til opgaven. En
tilgang der er mere interessepræget,
drive i og noget man virkelig brænder
for. Jeg valgte udviklingshæmmede
som målgruppe, da jeg selv har en
søster der er udviklingshæmmet, så
jeg ved, hvor stor positiv effekt små
glæder i hverdagen kan have.

Pierre Rank Christensen
BISIDDERFORENINGEN I
RANDERS & OMEGN
FRIVILLIGVÆRKET

Jeg har været frivillig i mange år som
spejder, og da jeg selv har været igennem et længere sygdomsforløb og systemet, føler jeg, at jeg må hjælpe andre, når jeg har overskud til det. Jeg ser
det som en god ting at hjælpe andre.
Det er når jeg kan se, at jeg gør en forskel, og glæden kommer frem i dem
man gør noget for. Det bedste ved at
være frivillig er, at man kan hjælpe og
glæde andre uden at være en økonomisk belastning for samfundet. Det
gode netværk man bygger op, og at
man bliver værdsat, for det man gør.

Nils Jakobsen

VETERAN CAFÉ RANDERS
Jeg blev frivillig, da jeg kunne se, at der var et behov for hjælp og støtte for veteraner i Randers (og på landsplan). Hjælp og støtte som det omgivende samfund
ikke havde forudsætningerne (vilje og evne) for at kunne give. Det blev klart fra
første færd, at der er mange veteraner og pårørende som har brug for et sted
at kunne henvende sig til, for at få hjælp og støtte. At der er så mange, som har
brug for den hjælp man giver, driver en til at gøre en indsats og det gør noget
ved en, at det nytter.
December 2018 • Januar 2019
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Weekendkriger i hjemmeværnet
- og også som bogtitel

Tager du et barn i hånden,
griber du forældrene om hjertet

Weekendkriger er en genfortalt personlig oplevelse og beskrivelse af 40 års frivillig tjeneste i Hjemmeværnet, som er skrevet af
Jan Lund Pedersen.

Mand og kone, Jan og Kirsten Lund Pedersen, alias Nicolas Julius Julemand og Nicoline Juliane Julemor har i årevis dedikeret
al deres decembertid til at glæde børn og
deres forældre. Og hvis man har bevæget sig rundt i Randers i julemåneden, så
har man helt sikkert mødt både Julemand
og Julemor samt de to frække nissepiger,
Skidt og Pyt.

– Bogen er min historie om
40 år i Hjemmeværnet, hvor
jeg igennem uddannelse,
træning og øvelser, har tilpasset mig den virkelighed, som
verden og danske politikere
har skabt for hjemmeværnet.
– Jeg har ikke et behov for at
udstille mig selv, men bogen
er en bearbejdning af 40 års
tjeneste, hvor jeg fortæller,
hvorfor jeg har givet så megen tid på Hjemmeværnet.
Og om det, jeg har fået tilbage af viden, færdigheder
og venskaber. Noget som jeg
har været til nytte i mange
andre af livets relationer.
– Jeg tror, at min historie ligner mange af mine hjemmeværns-kollegers historier, og
mange af os har en fælles
begrundelse for den frivillige
tjeneste i Hjemmeværnet.
Min historie er også en hyldest til min kone, der i over
40 år har givet mig lov til at
bruge så megen tid på Hjemmeværnet. Jeg har altid været sikker på, at der var ro på

hjemmefronten, så hun har
på sin måde også gjort 40
års tjeneste i Hjemmeværnet - bare uden uniform.
– Jeg kan ikke fortælle min
historie om Hjemmeværnet,
uden også at fortælle om
mine oplevelser med ”kampene” i vores eget system. I
mine 40 år har der været en
del kursændringer med svingende resultater, idet jeg ofte
har oplevet, at der ikke var tid
til at udføre ændringen før
der kom en ny. Jeg har flere
gange set, at de frivillige har
fået deres frivillighed testet,
især evnen til at tilpasse sig
og samtidig bevare engagementet og lysten til at virke i
Hjemmeværnet. Jeg er altid
blevet ked af det, når jeg har
set, at processen har kostet
gode soldater, der har måttet
sande, at de ikke kunne se sig
selv virke i de nye rammer.
– Her har vores organisation
mistet megen viden og mange færdigheder gennem
tiden. Jeg har blot oplevet

et skuldertræk fra de fastansattes side, da de efter min
mening har været fokuseret
på processen og ikke resultatet for de frivillige soldater
i Hjemmeværnet.
– En frivillighed som man – i
min optik – aldrig må tage
for givet.
– Min historie om Hjemmeværnet omhandler også min
familie, hvor min Morfar , min
far , flere af mine søskende,
sønner og svigerdatter , der
alle har gjort tjeneste i Hjemmeværnet , som viser et forsvars gen i vores familie, hvor
Gud, Konge, Dronning og
fædreland betyder noget.
– Særlig har min fars oplevelse den 29. august 1943, hvor
han som dansk soldat blev
interneret af den tyske besættelsesmagt. Hans historie har virkelig påvirket mig
med den holdning, at jeg
bor i et land, der er værd at
forsvare, og jeg ser det som
min pligt at gøre en forskel
og træde frem.
– I historien om mine oplevelser i Hjemmeværnet fortæller
jeg også om de personlige
omkostninger, der er, når du
tager et ansvar og uddannelse, hvor kravene gennem årerne er blevet højere og højere.
– Det har haft den betydning,
at Hjemmeværnet er blevet
mere professionel og anerkendt hos det øvrige forsvar,
men det har også kostet på
forståelsen af den frivillighed,
som driver Hjemmeværnet.
– Jeg har gennem flere eksempler i bogen vist, at jeg
mener at afstanden mellem frivillige og fastansatte
i Hjemmeværnet er blevet
større, da jeg mener, at fun-

Læs mere på
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Jan Lund Pedersen fra Spentrup er et aktivt menneske, og det har han været gennem hele livet.
Lige nu er han aktuel med udgivelse af bogen
Weekendkriger, som netop er kommet i handlen
og som handler om Jan Lund Pedersens oplevelser med 40 års frivillig tjeneste i Hjemmeværnet.

damentet er forskelligt, at de
fastansatte er procesorienterede og de frivillige er resultatorienterede.
– Det som efter min mening
driver de frivillige er resultater. Hvis du ikke kan se et
resultat af din indsats, falder
din motivation for at gøre en
frivillig indsats.
– Jeg håber, at min bog kan
starte en diskussion omkring
dette fokus område, da min
holdning er, at hvis du ikke
forstår dette, dør frivilligheden, og hjemmeværnet, da
Hjemmeværnet får større
succes end den, som de frivillige ønsker.
– Men det var været sjovt,
at skrive denne bog, da jeg
i bund og grund er stolt af
vores Hjemmeværn, og det
ikke findes nogen andre steder i verden, som vi kender
det i Danmark .

I år skulle det store juletræ på
Rådhustorvet og alle lysene
rundt i gaderne selvfølgelig
igen tændes af Nicolas Julius Julemand, der traditionen
tro blev hejst til tops i en kran,
så han kunne komme op og
røre ved julestjernen i toppen
af træet. Men da børnene på
torvet – igen i år – ikke kunne råbe højt nok første gang,
måtte der ét forsøg ekstra til,
før hele torvet lyste op.

JULELØJER I 20 ÅR
Jan Lund fortæller gerne om
sine oplevelser og glæde ved
alt julehalløjet.
– Det hele startede i 1999 ,
hvor jeg var ansat som souschef i Randers Storcenter.
Her blev jeg overtalt af min
chef, Centerchef Mogens
Juel, til at trække i det røde
tøj som julemand og min
kone Kirsten som julemor.
Siden blev det en tradition
for os, og vi er begge blevet
optaget i Dansk Julemands
Laug, hvor vi i starten kom i
”Lære som julemand” af erfarne julemænd.
– Du skal forstå, når du klæder
om, sker der både en fysisk og
mental omklædning. Du kan
ikke snyde børn, og hvis du
ikke udfylder rollen med stor
troværdighed, falder det hele
til jorden med et brag.
– Når du er Julemor eller Julemand, skal julens ånd og
budskab komme inde fra,
du skal være indstillet på, at
de fortrolige samtaler med
børn, som vi har haft cirka
50.000 af, kommer børnene
med meget seriøse spørgs-

At Jan Lund Pedersen er et aktivt menneske, også
uden for Hjemmeværnet, kunne randrusianerne
se bevis for, hvis de var tilstede på Rådhustorvet i
Randers, da julelysene i i år blev tændt ved at Julemanden rørte ved stjernen i toppen af juletræet.
– Ja – det var såmænd Jan Lund Pedersen, der gemte sig bag skægget.

mål, som du skal svare på
med stor seriøsitet og troværdig. Du skal beherske
julemandens univers til fuldkommenhed, og det tager
nogle år at lære.
– Når dette er på plads, er der
masser af fantastiske oplever
i vente, og glæden ved rollen
vokser og vokser, lad mig give
et eksempel:
– Vi har ofte været julemand
og julemor ved velgørende
arrangementer, hvor vi er
med til at give trængende
børn en god juleoplevelse.
Ved et sådan arrangement,
kom jeg i snak en pige på
10 år, som havde fået en rød
hjemmestrikket trøje af hendes bedstemor, og det var
den eneste julegave, hun
havde fået.
– Jeg spurgte ind til trøjen,
og pigen fortalte og fortalte
om denne røde trøje, som
den mest fantastiske julegave, og da jeg så over på bedstemoren, havde hun blanke
øjne. Se, det er ægte juleglæde, og derfor giver vores
julearbejde os så mange
glæder og troen på at julens
budskab stadig lever.
POSTBOKS 2412
– Vi har jo også vores egen
postboks med nummeret
2412. Postnord havde egentligt meddelt, at de ville nedlægge den, men for nylig fik
vi besked om, at vi alligevel
kan beholde den, og det er vi
meget glade for.

Postboksen bruges til at modtage de hundredvis af breve,
som børn skriver til julemanden hvert år. Og børnene får
skam breve retur; individuelt
håndskrevne med kalligrafipen på gammelt papir.
– Sidste år sendte vi omkring
300 breve til hele Danmark.
Og der er ikke to breve, som
må ligne hinanden, så vi har
brugt omkring 14 dage på det.
– Nicoline Julianne Julemor
og Nicolas Julius Julemand
fylder meget i vores liv, så det
piner os meget, at vi skal holde en pause her i 2018, men
vi arbejder på, at vende tilbage i 2019 med 180 km/t .
– Vi prøvede i seks år at skabe interesse for at bygge og
etablere KongsGården i Randers, en kopi af Julemandens
hus, hvor børn kunne være
børn på deres egne vilkår og
voksne kunne besøge ”Barndommens Land”. Projektet
vil koste 50 mio, og omsætte
for 30 mio, ved 150.000 besøgende om året.
– Vi måtte opgive, da vi ikke
kunne skabe den fornødne
interesse og investeringslyst,
men drømmen ligger stadig i skuffen, og hvis de rette
forudsætninger skulle dukke
op, er vi friske til genoptage
arbejdet med projektet .
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Scan QR-koden
og kom direkte
til FIND FIRMA
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Bebyggelsen i Parkkvarteret kommer
i størrelse til at spænde vidt. Fra 2-værelses ejerlejligheder på 68 kvm til
5-værelses lejligheder 183 kvm med
private tagterrasser. Herimellem er
der et væld af muligheder for at finde
den eksakt størrelse bolig, der tilgodeser den individuelle families krav
og behov. Parkkvarteret bliver den del
af Sporbyen, der kommer til at ligge
tættest på Randers’ centrum - kun
otte minutter i normalt gåtempo fra
gågademiljøet i Randers.

Transformering
af en TOGFABRIK

industriområde, med ældre fabrikshaller og tomme betonpladser til en
levende, kreativ bydel med sin egen
identitet. Området bliver båret af stedets unikke industrielle historie med
en blanding af boliger, erhverv, offentlige formål og rekreative rum.

Der gik et historisk vingesus hen over den tidligere togfabrik, da byens
borgmester stak spaden i
jorden og igangsatte det
kæmpemæssige byggeri af en helt ny bydel
i Dronningborg, som
respektfuldt er navngivet
SporbyenScandia.
Den gamle togfabriks historie går
næsten 150 år tilbage i tiden og udgør et væsentligt element i Randers
bys historie. Scandia-området og
fabrikken har været tæt forbundet
med byen og borgerne i Randers
gennem mere end et århundrede.
Derfor er området stadig den dag i
dag genstand for enorm interesse
og et hav af følelser blandt naboer til
området, tidligere ansatte og familier til tidligere ansatte.
Læs mere på
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Vognfabrikken, som den også kaldtes,
blev grundlagt i forbindelse etablering af den jyske jernbane, og Randers
blev dermed hjemby for håndværkere
fra håndværksfag som smede, karetmagere, tømrere og malere. Scandia
har dog ikke kun spillet en væsentlig
rolle som lokal arbejdsplads med over
800 ansatte i storhedstiden. Fabrikken har også haft national betydning
som landsdækkende leverandør til
DSB gennem mange år.
FRA INDUSTRI TIL LEVENDE BYDEL
Scandia-området er et skole-eksempel på den forandring, som industrien
oplever gennem tiden – og som er et
grundvilkår for alle store industrimiljøer. Der bygges til, der bygges op, der
rives ned og der flyttes ud. Derfor har
området har ændret karakter og udtryk gennem årtier, og det er netop
dét, der gør SporbyenScandia så interessant og levende.
Med omdannelse af den tidligere
Scandia Togfabrik bliver området
transformeret fra et massivt bynært

RESPEKT FOR HISTORIEN
SporbyenScandia skal være en levende, kreativ bydel i Randers med sin
egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie. Den nye bydel
opstår ud af kærlighed til og respekt
for stedets historie. Områdets helhed
og de gamle bygninger skal fortælle historien om stedet og bevare de
markante
industrihistoriske
bygningstræk langt ud i fremtiden.
Scandia-områdets livsnerve har været jernbanesporene. Vognfabrikken
har gennem tiden leveret togvogne til omverdenen via netop disse
spor. Jernbanesporets linje bliver
udspringspunkt for den helt bærende del af SporbyenScandia, nemlig
Sporparken, som bliver en langstrakt
bypark, der vil være tilstede gennem
hele området og tilgængelig og synlig fra alle Sporbyens kvarterer. Et
grønt, smukt og nemt forbindelsesled mellem Sporbyens mange offentlige torve og pladser, som smelter sammen med parken.

Det første spadestik til byggeriet skete den 22. november i år og her fortæller Brian
Andersen, arkitekt og indehaver af Randers Arkitekten
om det forestående byggeri
Forinden havde borgmester
Torben Hansen symbolsk
sat byggeriet i gang med et
første spadestik og holdt en
tale, hvo han blandt andet
kom ind på den historiske
sammenhæng mellem den
tidligere togfabrik og udviklingen i Randers .
I sin tale lagde borgmestren
vægt på, hvordan en ny bydel
kan transformeres fra industri til boliger, ved samtidig
at bevare områdets identitet,
samtidig med, at der er lavet
nye spændende løsninger.
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FREMTIDIGT KNUDEPUNKT
SporbyenScandia bliver et fremtidigt knudepunkt og en central forbindelse til byen og havnen – og
samtidig et sted, hvor ønsket om at
bo med urban tilgang til landskab,
fjord og natur bliver en reel mulighed. SporbyenScandia skal være en
integreret del af Randers by. Beboerne i SporbyenScandia skal sikres
mulighederne for at gå på opdagelse i naturen i bydel og ved fjorden - men samtidigt bo nær både
midtbyens bekvemmeligheder og
Sporbyens eget tilbud af kultur, restauranter, indkøb og aktiviteter.
PARKKVARTERET
Parkkvarteret i Sporbyen Scandia bliver den første del af byggeriet, som
nu tranformeres fra et råt industriområde til en ny sprudlende bydel
placeret i forlængelse af Tøjhushaven.
Parkkvarteret er placeret som det
mest bynære boligområde i Sporbyen Scandia. Et område hvor indkøb
og Randers Fjord og Sporbyens kommende fortræffelighed ligger i gåafstand. Kvarteret har et urban udtryk,
hvor Parkboligernes forskellige højder
og farver skaber liv og stemning.
Parkhusene skaber basis for en bolig i det grønne, da der mellem husene skabes intime hjerterum, som
kontrast til den offentlige Sporpark.
Parkkvarteret vil på sigt rumme 5
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rækkehuse, og 4 etagebebyggelser
med elevator, placeret i smukke parklignende omgivelser og med mulighed for kig til Randers Fjord. Alle
lejligheder får udgang til terrasse eller altan, med optimal solorientering,
og god plads til at man kan invitere
gæsterne med ud.
Det er ejendomsmægler EDC Poul
Erik Bech, som står for salget af lejlighederne i Parkkvarteret, hvor priserne starter fra 1.598.000 kroner
for de billigste og 3.798.000 kroner.
Størrelserne varierer fra 66 - 137 m2.
De første nye lejlighedsejere kan flytte ind i oktober 2019.

Her ses en af de bevarede
haller i SporbyenScandia som
på sigt tænkes ind som en levende Torvehal med madboder og masser af muligheder
for aktiviteter.

DANMARKS RADIO I SPORBYEN SCANDIA
Bydelen har allerede fået nyt
Sporbyen Scandia glæder sig til
liv, igennem flere arrangemenat lægge hus, rammer og TORter i området. Senest også med
VEHAL til et program fyldt med
bekræftelse på at DR1 gæster
kreativitet, samarbejde, æstetik
Sporbyen Scandia med en ny
og teknisk kunnen, noget som
stor programsatsning, hvor famigår godt i tråd med områdets
lier dyster om at være dygtigst
DNA. Vores og DR’s håb er, at
til madlavning sammen. Timm
alle, der ser programmet, kan
Vladimir vil være både vært og
blive inspireret til mere madlavdommer - flankeret af endnu
ning og kvalitetstid med famiikke offentliggjorte kompetente
lien. Allerede nu er DR i gang
meddommere fra kogekunstens
med at flytte ind i torvehallen og
verden. Programmet sendes til
etablere studie med køkkener,
foråret 2019.
dekorationer og stemning.
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TIRSDAG 01.01.19

NYTÅRS BIG BAND KONCERT
Værket, Ridehuset kl. 15.00

LØRDAG 05.01.19
HÅNDBOLDENS DAG
Spentrup Hallerne, kl. 10.00

MANDAG 07.01.19
SWING OG ROCK’N ROLL
Østervangsskolen, kl. 19.00

Sjov motion til livlig musik, hvor du blive introduceret til at danse swing og rock’n roll.

TIRSDAG 08.01.19

VISIONER FOR EN BORGMESTER
Sct. Mortens Hus, kl. 10.00
Skyd 2019 ind med en sjov og aktiv dag for
hele familien, når to Spentrup IF afholder
Håndboldens Dag. Der er VM-plakater og tatoveringer til børn og barnlige sjæle, og hele
familien får et diplom med hjem.

Randers Big Band lægger endnu en gang lydsiden til årsskiftet, når de 1. januar inviterer til
storslået gratiskoncert i Ridehuset.

FIND DET HELE PÅ
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ONSDAG 02.01.19

NYTÅRS KLASSISK KONCERT
Værket, Koncertsalen, kl. 19.30

Sammen med tenor Adam Frandsen skyder
Randers Kammerorkester det nye år ind med
manér. Koncerten gentages 6. januar.

Scan QR-koden og kom
direkte til DET SKER

LØRDAG 05.01.19
HØR EN HISTORIE
Randers Bibliotek, kl. 11.00

LØRDAG 05.01.19
© LITTLESTAR

OPERA BIO LA TRAVIATA
BioCity, kl. 10.00

Visioner for RandersBorgmester i Randers,
Torben Hansen vil i sit foredrag fortælle om sit
første år som borgmester. Hvilke visioner har
han for byen?

FREDAG 11.01.19

ÅRHUS PROMENADEORKESTER
Randers Fritidscenter kl. 13.30

Århus Promenadeorkester under ledelse af
dirigent Pål Soknes og sopransolist Sophia
Frovin. Repertoiret består af nyere og ældre
orkestermusik af danske og udenlandske
komponister.

FREDAG 11.01.19

Tag en pause og lyt til en historie. Frivillige
voksne læser højt i en halv time af de mange
fantastiske historier, der gemmer sig i børnebiblioteket.

ALWAYS ELVIS
Værket, Store Sal kl. 19.30

MANDAG 07.01.19
SKRIVEVÆRKSTED
Randers Bibliotek, kl. 14.00

Værket Randers · 22.-26. april 2020
www.vaerket.dk · www.mamma-mia.dk

Musik- og teaterhuset Værket | Sven Dalsgaards Plads 1 | 8900 Randers C | T: 89 13 51 10 | www.vaerket.dk

La Traviata er en dramatisk og gribende historie
om escortpigen. Violetta, der dør af tuberkulose
inden operaen er slut. Men først skal hun ofre
den eneste ægte kærlighed, hun har kendt.
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Går du rundt med en lille skribent i maven?
En lyst til ord? Så er dette måske noget for dig!

Kongen af Rock’n’ Roll lever stadig i bedste
velgående gennem sine gamle backingbands, The TCB Band og The Imperials. Nu
kan du opleve en aften i selskab med Elvis’
tidligere musikere og et genhør med kongens bagkatalog.
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LØRDAG 12.01.19
SOM JEG HUSKER DET
Gaia Museum kl. 13.00

TIRSDAG 15.01.19
RED BASTARD
Værket, Store Sal kl. 19.30

TIRSDAG 22.01.19

TORSDAG 24.01.19

GREVINDE ALEXANDRA
Værket, Store Sal, kl. 19.00

DET SKER i januar
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KORT OVER PARADIS
Remisen, kl. 19.00

LØRDAG 26.01.19
PATRICK DORGAN
Turbinen, kl. 21.00

TIRSDAG 29.01.19
FEAR
Randers Egnsteater, kl. 19.30

I denne danseforestilling tager Black Box
Dance Company udgangspunkt i vores angst
for alt lige fra edderkopper, flyskræk, sygdomme og mørke.
Fernisering på udstilling af maleren Frank
Peter Poulsen, der levede fra 1949-2016. Efter
hans død blev omkring 20 malerier skænket
til GAIA Museum. Brunch fra kl. 10.30.

LØRDAG 12.01.19
NYTÅRKONCERT
Hornbæk Kirke kl. 15.00

TIRSDAG 29.01.19

GUNHILD CARLING
Værket, Koncertsalen, kl. 19.30

Hvad kan du lære om dig selv fra en mand
iført en rød dragt fuld af balloner? Måske
mere, end du tror...

Foredrag med prisvindende forfatter Knud
Romer om hans seneste udgivelse ”Kort over
Paradis”.

SØNDAG 20.01.19
VÆK
Randers Egnsteater, kl. 10.00

TORSDAG 25.01.19
Grevinde Alexandra lader publikum komme
tæt på med nyt foredrag, der beskriver den
rejse, hun har været på for at komme til at føle
sig hjemme i Danmark og i at være dansk.

BIBLIOTEKETS BOGUDSALG
Randers Bibliotek, kl. 12.00

TORSDAG 31.01.19
LAURA MO
Turbinen kl. 20.00

ONSDAG 23.01.19

I SELSKAB MED BODIL JØRGENSEN
Randers Fritidscenter, kl. 19.30

Franske sange og fransk orgelmusik. Sangerinden Mette Korsgaard Djernes og organist
Thomas Ede opfører musik af Fauré, Hahn, Vierne, Guilmant og Böelmann.

KICK ASS
Cepheus Park, kl. 19.00

SØNDAG 13.01.19

Læs mere på

RANDERS.NETAVIS.NU

Scan QR-koden og kom
direkte til DET SKER
Laura Mo spiller guitar, 5-strenget banjo, klaver, stortromme og synger. Hun startede med
at spille på barer og caféer i Vendsyssel, hvor
hun er født og opvokset, men hun en berejst
lady med hang til især amerikanske highways,
som hun mange gange har cruiset.

Mød op til to fantastiske dage, hvor biblioteket går retro, og holder bogsalg i salen, som i
gamle dage.
Oplev Bodil Jørgensen fortælle åbenhjertigt
om sit righoldige liv og karriere.

LØRDAG 26.01.19

KAFFE OG KÆRLIGHED
Randers Egnsteater, kl. 15.00

ONSDAG 23.01.19

SØNDAGSOMVISNING
Randers Kunstmuseum kl. 14.00

Randers Kunstmuseum præsenterer den
første store udstilling om de to danske
kunstnere H.A. Brendekilde (1857-1942) og
L.A. Ring (1854-1933).

FIND DET HELE PÅ
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Hvor er den? Væk! Det er en lille katastrofe, når
tingene forsvinder. En ældre dame kan ikke
altid finde sine ting. Indimellem glemmer
hun endda, hvilken dag det er.

MANDAG 21.01.19

Den soulfulde danske popmusiker Patrick
Dorgan tager sine swingende sange og catchy
melodier med sig til kæmpefest på Turbinen.

TIRSDAG 29.01.19
MIT LIV SOM ARKÆOLOG
Museum Østjylland, kl. 19.00

TORSDAG 31.01.19

Ny-pensioneret overinspektør Ernst Stidsing
deler ud af højdepunkterne fra sit lange arbejdsliv som arkæolog. Museet serverer et glas
bobler og en snack.

Direkte fra Londons West End til Værket! Alt
fra den forførende stemme til det karseklippede hår og de tonede brilleglas sidder lige i
skabet, når dette forrygende show hylder popsnedkeren, der om nogen har givet os soundtracket til 80’erne.

SCHUMANN OG BRAHMS
Værket, Koncertsalen, kl. 19.30

Oplev foredraget ”KICK-ASS - Fra kælder til
milliard” med Jesper Buch, en af Danmarks
mest succesrige forretningsmænd, et kendt
ansigt fra DR’s populære iværksætterprogram
”Løvens Hule”.

Kongelig hofleverandør af musikunderholdning til det svenske hof, Gunhild Carling, indtager Koncertsalen sammen med Randers
Kammerorkester.

Randers Kammerorkester inviterer med på
en musikalsk udforskning af intens og dybfølt kærlighed fra de to komponister Robert
Schumann og Johannes Brahms til pianisten
Clara Schumann.
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Et problematisk-akrobatisk, tragikomisk One
Woman Show om kaffe og kærlighed eller
mangel på samme.
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A TRIBUTE TO GEORGE MICHAEL
Værket, Store Sal, kl. 20.00
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