
Kulturens sti: Pop up-kunst, Molly Haslunds ‘Swings’, Thy Music Collective, Kulturarvsauktion, Pace Percussion Trio og meget mere …

Kunsten ud af rosengade: Opera i busser, bladtegnerne på gaden, danseforestilling og korkoncerter, happenings og flashmobs.

Besøg rosengades hyggelige lounge (bordbestilling: daniel@wfw.dk) Programmet på www.facebook.com/rosengadelive

rosengade – KunST & KulTur live  er 

Dansk Artist Forbund • Dansk Musiker Forbund • Dansk Live • Koda • Dansk Kapelmesterforening 
Dansk Kunstnerråd • Dansk Skuespillerforbund • Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere
Dansk Korforbund · Dansk Musikforlæggerforening • Organisationen Danske Museer
Billedkunstnernes Forbund • Foreningen af Kunsthaller i Danmark • Dansk Solistforbund 
Danske Bladtegnere • Fotografernes Ophavsretsfond • Gramex

i SaMarbejde Med

r o s e n g a d e  2 1   ·   a l l i n g e   ·   1 1 .  -  1 3 .  j u n i

14.00-15.00 folKemødets åBningsKoncert
Officiel åbning,  barbara Moleko, dario Campeotto  med dr’s vokalensembles herrer.
cirkuspladsen Fællessang under ledelse af Torsten nielsen med solister og kor.

16.00 åBning af rosengade
fællessang & tale Fællessang i rosengade med Torsten nielsen, feat. dr vokal-
 ensembles herrer. 

17.30  hva’ så rosKilde…!!?! hva’ så allinge?  
 debat hva’ så danmarK?
vært: lene JOhansen Hvilken rolle spiller store kulturbegivenheder for et områdes 
 branding og økonomi? Hør om roskilde Festival, Folkemødet og 
 Horsensmodellen 
 deltagere: Steen jørgensen, roskilde Festival, joy Mogensen, 
 borgmester roskilde, Katrine nyland Sørensen, Musicon, Mikael 
 Qvist rørsted, værket og Henning jensen nyhuus, viceborgmester 
 i randers.                                  

i samarbejde med
 

  

18.30  tBa
vært: anders breinhOlt Se opdateret program på www.facebook.com/rosengadelive

19.00 salene
kunstnerisk Salene er et lydlandskab, skabt af lyde optaget i området omkring  
intermezzO Salenebugten bornholm. v/ Gry bagøien.

 

19.15 Kunststøtten på omgangshøjde? 
debat Statens Kunstfond støtter kunsten, men er det overhovedet nød-
vært: lene JOhansen vendigt eller kan kunsten selv? 
 deltagere: Gitte Ørskou, Peter bruun, anne lise Marstrand-jørgensen,
 Torben Steno, lars Goldschmidt. 

                                                                                          i samarbejde med

20.30  Kulturquiz
kulturquiz borgmester for bornholms regionskommune Winni Grosbøll, 
vært: anders breinhOlt kulturquizzer med breinholt.

21.30 liveKoncert
kOncert barbara Moleko m. band.

22.30 Jam med rosengades husBand 
Jam & dJ  (Tilmelding til jam på Facebook.com/rosengadelive)
 • dj Thy Music Collective
 • Open air lounge og bar

02.00 rosengade luKKer

t o r s d a g  1 1 / 6 
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12.00 Koda sKole grandprix
kOnkurrence   Skoleklasser dyster om at vinde årets Skole Grand Prix. 
vært: Jørgen thOrup   
 

13.00 sKole, Kunst og samfund
debat Formand for danmarks lærerforening anders bondo Christensen
mOderatOrer: debatterer forholdet mellem folkeskolen, musikskoler samt kunst 
christian have Og anders laursen & kulturskoler.

 

15.00 dirigentstoKKen til politiKere
kunstnerisk ledelse Hvad har politik og ledelse til fælles med det at dirigere et kor? 
dirigent peter hanke det kan man opleve, når politikere overtager dirigentstokken fra 
 dirigent Peter Hanke og dirigere voces Kammerkor.

15.30 fællessang i rosengade 
fællessang & tale v/ Kapelmester jesper Grove jørgensen.

16.00 Kunsten og folKetings-
debat valget d. 18. juni
vært: anders breinhOlt rosengade tager temperaturen på valgkampen i sin afsluttende 
 fase ud fra kunstens og kulturens synsvinkel.

17.30 Køn og diversitet i Kunst og medier
debat-stafet Hvordan sikrer man diversitet i kunsten og kulturen, hvad angår
vært: lene JOhansen køn, etnicitet og kultur?
 deltagere: Søren Friis Møller, Mette-ann Schepelern,
 Hassan Preisler, nanna Frank rasmussen, Karen Grøn.

18.30 tBa
vært: anders breinhOlt Se opdateret program på www.facebook.com/rosengadelive

19.00 performanceKunst
kunstnerisk intermezzO lilibeth Cuenca rasmussen: ’instrumental Man’

19.15 Kulturen som stor loKal driver
debat Tre højaktuelle kulturelle cases, der løfter lokalområder: 
vært: lene JOhansen egnsudvikling med musik, lokal gastronomi i kultur og erhverv, 
 og kultur som driftsstrategien i kommunen. 
 deltagere: Thy Music Collective, esben Halkier, anders Hvass, 
 Henrik neelmeyer, ulrik Ørum-Petersen, Per Hallundbæk,  
 og Mikael Fock.

20.30 tBa
vært: anders breinhOlt Se opdateret program på www.facebook.com/rosengadelive

21.30 solo liveKoncert
kOncert  Mads langer

22.30 jam med rosengades husBand
Jam & dJ (Tilmelding til jam på Facebook.com/rosengadelive)
 • dj Thy Music Collective
 • Open air lounge og bar

02.00 rosengade luKKer
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14.30 hvad er Kulturen værd?
debat debat om kulturens betydning for samfundet, og hvordan vi politisk 
 skal gøre mere for at styrke den. 
 deltagere:  Mikkel bogh, direktør for Statens Museum for Kunst 
 Frank allan rasmussen, formand for Organisationen danske 
 Museer, Steen b. andersen (S), formand for Kulturudvalget, aarhus.

15.15 folKemødet improviseret
kunstnerisk intermezzO improviseret performance skabt til Folkemødet af skuespiller 
 Kristian Holm-joensen.

15.30 fællessang i rosengade 
fællessang & tale v/ Kapelmester jesper Grove jørgensen

17.30  tBa
debat  Se opdateret program på www.facebook.com/rosengadelive
vært: lene JOhansen 

18.30 tBa
vært: anders breinhOlt Se opdateret program på www.facebook.com/rosengadelive

19.00 standup performance  
kunstnerisk intermezzO Politisk brandtale v/ Olof Olsson

19.15 fremtidens Kreative industri
debat  10 gode grunde til at fremme udviklingen i den kreative industri
vært: lene JOhansen i danmark og i europa. 
 deltagere: advokat Peter Schønning og niels Mosumgaar.

20.30  Kreativ øKonomi i den Kreative industri
samtale Filminstruktør lotte Svendsen og musiker niels Hausgaard
vært: anders breinhOlt tager en ærlig snak om kreativ økonomi i kulturbranchen.

21.30 niels hausgaard
eksklusiv kOncert eksklusiv koncert med Sara indrio og Christian alvad - i teltet. 

22.30 jam med rosengades husBand
Jam & dJ  (Tilmelding til jam på Facebook.com/rosengadelive)
 • dj Thy Music Collective
 • Open air lounge og bar

02.00 rosengade luKKer
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