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Hvem: Projektleder     
Morten Givskud. 
Hvad: Åens Dage, et    
kultur- og friluftsarrange-
ment for unge, men alle er 
velkomne. Ungdomssko-
lerne i Odense står bag. 
Hvor: Engen ved Fruens 
Bøge. 
Hvornår: 11.-13. maj.

�■Hvorfor�Åens�Dage?
Fordi vi ikke kan lade være. 
Ungdomsskolerne har ho-
vedsæde i Dalum, og der er 
Fruens Bøge et naturligt om-
drejningspunkt for mange 
af vores aktiviteter. Vi synes, 
det var passende at lave en 
dag, hvor folk udefra kunne 
se ungdomsskolen og dens 
skægge outdoor-aktiviteter.

�■Hvorfor�kalder�I�arrange-
mentet�Åens�Dage,�når�det�har�
til�formål�at�"fremme�interes-
sen�for�børne-�og�ungekultur�i�

ungdomsskolerne"?
Haha. Det kan jeg godt for-
stå, du spørger om. Men det 
er egentlig, fordi det tager sit 
udspring omkring Odense 
Å. Vores aktiviteter har på 
mærkværdig vis passet ind i 
de naturlige omgivelser, og så 
er det blevet et tema.

�■ I�har�ikke�overvejet,�om�man�
kunne�tiltrække�flere�unge,�hvis�
det�hed�noget�mere�"ungt"?
Når du siger det, kan jeg 
egentlig godt tænke over det. 
Det kunne da godt være, vi 
skulle redefinere navnet. For 
det er lidt blevet en selvop-
fyldende profeti, at vi kalder 
det Åens Dage - det har med 
noget vådt at gøre. De sid-
ste fire år har det regnet. Så 
måske skulle vi kalde det so-
lens dage, de glade dage eller 
smilets dage. Eller de unges 
dage ... Det kunne være, det 
kunne tiltrække en masse 
unge mennesker - i stedet 
for regnen.

�■ I�dag�er�der�snigpremiere.�
Hvad�vil�der�ske�der?
Klubberne i Odense S og 
SV viser deres klubarrange-
menter. Man kan komme og 
prøve forskellige klubaktivi-
teter, snakke med medarbej-
derne, spille bordfodbold, 
høre klubbands, se dans. Man 
kan sige, det er en slags klub-
showcase.

�■Og�de�andre�dage?
Det er alt godt fra havet, alt 
godt fra åen. Lørdag og søn-
dag bliver der to store om-
råder mere. Første område 
er musik- og teaterscenen i 
Bøgeteltet. Der vil være mu-
sik-, teater- og showaktivite-
ter hele weekenden, og der 
kommer nye og mere kendte 
odenseanske bands. Det an-
det område er omkring Sø-
teltet, som er vores outdoor-
område. Der kan man prøve 
kano, kajak, mountainbike, 
lasergame, lave pandekager...

�■Hvordan�adskiller�det�sig�fra�
tidligere�år?
Vi havde håbet på, at vejret 
adskilte sig. At det blev sol-
skin. Men når det ikke kunne 
lade sig gøre, adskiller det 
sig med et bredere udsnit af 
ungdomsskolens aktiviteter. I 
år har vi også en outdoor ad-
venture challenge, hvor man 
dyster i flere af aktiviteterne 
på tid. Det er lørdag.

�■Du�var�selv�inde�på,�at�det�
nok�kommer�til�at�regne.�Hvad�
gør�I,�hvis�det�styrter�ned?
Vi har taget vores forholds-
regler og har næsten købt 
regnfrakker ind til alle. Vi 
gennemfører alle aktiviteter, 
selv om det regner. Mange af 
aktiviteterne kan være under 
telte eller det er aktiviteter, 
hvor det ikke gør noget, at 
man bliver våd.

Af Anne Dahl Bertelsen
andb@fyens.dk

➤➤Det➤er➤nu

Alt godt fra åen

 Et kulturelt arrangement 
af de større folder sig ud på 
Kulturmaskinen i Odense.

Lambda - Foreningen for 
homo- og biseksuelle samt 
transpersoner på Fyn - er til 

og med søndag vært for ”Exi-
stentia”- dage med kunst, 
film, politisk debat og musik.

- Vi vil gerne rette fokus på 
mangfoldigheden og invitere 
alle med til vores forårsevent, 
siger Sarah Baagøe Petersen - 
formand for Lambda. (sasa)

Fest med Fokus på  
mAngFoldigheden

odense:   H.C. Andersen med 
et sæt faste kvindebryster.

Igen er det lykkes for Jens 
Galschiøt at skabe et opsigts-
vækkende kunstværk. En 
mere end to meter høj skulp-
tur af H.C. Andersen som 
kvinde. 

Galschiøt har arbejdet ud 
fra to forelæg. Skulpturen 
”Venus fra Milo” og det por-
træt af eventyrdigteren, som 
blev skabt af den danske bil-
ledhugger Vilhelm Bissen 
tilbage i 1864.

Skulpturen er skabt i et 
samarbejde mellem Odense 
Eventyr Golf og Jens Gal-
schiøt. Den er sat i verden 
for at skabe opmærksomhed 
omkring golfturnering Pink 
Cup. 

Et landsdækkende initia-

tiv, hvor golfklubber samler 
penge ind til bekæmpelse af 
brystkræft.

Skulpturen bliver dag præ-
senteret i Magasin. Frøken 
H.C. Andersen er også blevet 
fremstillet i et antal mindre 
kopier, som rundt omkring i 
Odense vil fungere som ind-
samlingsbøsser. (sasa)

h.C. Andersen støbt som kvinde

■■Eventyrdigteren klonet med 
”Venus fra Milo”. Jens Gal-
schiøt har nok en gang slup-
pet sine kreative kræfter løs.
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