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Det var Melinas idé

Årets kulturhuvudstäder är okända för de flesta
av oss. Nu är det dags för kulturell fest och en
lysande chans att upptäcka danska Århus,
cypriotiska Pafos och brittiska Hull.

Det var skådespelerskan Melina Mercouri som kom på
idén när hon var kulturminister i Grekland. Borde man
inte ge mer plats åt kulturen i Europa och inte bara
fokusera på politik och ekonomi? Hon och den franske
kulturministern Jack Lang drev igenom projektet som
skulle komma att bli Europas kulturhuvudstad. En
tillsatt jury av kulturkunniga inom EU skulle varje år
utse en stad som fick bli årets europeiska kulturstad.
Först ut var Aten 1985. Sedan fick en stad varje år
titeln. 1999 bytte man namn till Europas kulturhuvudstad och 2000 slog man på stort och valde nio kulturhuvudstäder, därefter två per år. I år blev det Pafos
och Århus.
Två svenska städer har varit kulturhuvudstäder,
Stockholm 1998 och Umeå 2014. Om 12 år, 2029, är
det Sveriges tur igen.
I Storbritannien blev man så förtjust över alla positiva effekter när Liverpool blev kulturhuvudstad 2008
att man raskt beslöt att vart fjärde år utse en egen
brittisk kulturhuvudstad, i år är det Hull.
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1.
Århus

På mellersta Jyllands östkust i Danmark ligger Århus med
drygt 320 000 invånare. Kung Harald Blåtand var här redan
på 900-talet och gjorde staden till biskopssäte.
SÅ tar Du Dig Hit: Bor du i södra sverige tar du bilen eller tåget
(tåg från Malmö tar runt fyra timmar). Annars kan du flyga
från stockholm med byte i Köpenhamn, det tar runt 3 timmar
och kostar cirka 2 000 kr (vi kollade sAs avresa i juni 2017).
Det Här KaN Du uPPleva: Allra mäktigast är kanske Det
Konglige Teaters utomhusföreställning Røde Orm, det
är magnifika vikingar och stor dramatik. spelas på det
gräsklädda taket (!) på Moesgaard Museum (25 maj–1 jul).
Och Watermusic då den gamla industrihamnen förvandlas till
något helt spektakulärt med ljus och ljud (2–3 sep), och så
den fyra kilometer långa konstutställningen Fremtid (3 jun–30
jul). Men det finns massor, massor, massor. Gå in och kolla på
aarhus2017.dk
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Gillar storslagna spektakel och god dansk mat!
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