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Nyhedsbrev  September 2014 

September-brev 
Møde i September 

Tirsdag den 16.september 2014 kl. 13:00 – 15:00. 
Guidet rundvisning på Aarhus Kulturproduktionscenter Godsbanen  

Vi mødes i nybygningens foyer lige ved restauranten 

Skovgaardsgade 3,  DK-8000 Aarhus C 

Tilmeldelse på finn.ellen.62@gmail.com 

Ledsager er velkommen 

Program: 

 Rundvisning på Aarhus kulturproduktionscenter Godsbanen ved Cand. Mag., Ph.D 

  Projektleder Kirsten Folke Harrits med projektplads på Godsbanen 

 Aarhus Godsbane er i dag en transformeret kulturarv fra 1923. Rundvisningen går ud på at 

vise jer bygningsarkitekturen i den tidligere hovedbygning, i de to haller og i nybygningen og 

fortælle om visionerne for de funktioner, stedet  er  i fuld gang med at udvikle.  Herunder 

kan I glæde jer til at se, hvordan værkstederne fra det tidligere Huset her har fået mulighe-

der for at udfolde sig. Men rundvisningen får også en historisk procesorienteret  karakter, 

fordi  jeg  har fulgt ombygningen i 1½ år til dens afslutning i  2012 og fotograferet de for-

vandlingsprocesser, som arbejdere inden for mange forskellige fagområder har udført. Foto-

grafierne,  interviews med arbejdere, kommunens projektansvarlige og arkitekterne fra  

Exners Tegnestue (nuværende E+N Arkitektur) og 3x nielsen har jeg  bearbejdet og udgivet i 

bogen ”Transformation Fra godsbanegård til kulturproduktionscenter”, som I vil få mulig-

hed for at se og evt. købe. Hvis der bliver tid til det, vil jeg i powerpoint vise jer uddrag fra 

bogen, der konkretiserer faser i byggeriet, som i dag er skjult under resultaterne. Desuden 

danner  nogle af billederne en udstilling, som Godsbanen ejer, ved indgang 3G lige før Gra-

fisk Værksted. 

 Se evt. mere på www.Godsbanen.dk og under ”erindringsbilleder” ved Kirsten Folke Harrits. 

 Der er mulighed for efter rundvisningen at købe kaffe i restauranten.  

 
Vel mødt – med venlig hilsen 

Bestyrelsen for DM – seniorklub Jylland 

Næste arrangement bliver den 21. oktober 

Evt. yderligere information på 86211233 

mailto:finn.ellen.62@gmail.com
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