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- Ta’ ud i byen

ONSDAG 28. JANUAR 2015

Dans og kabaret på Rødegård

Zumba i Idræt om Dagen

Rødegård i Resenbro byder på to arrangementer i den nærmeste fremtid.
Først for står Venneforeningens nytårsfest
fredag den 30. januar, hvor der er besøg af
Pottemageregnens Amatørteaterforening
fra Sorring. »Pottemagernes« speciale er fra
kabaret, og de underholder med kabaretnumre efter fællesspisningen.
Venneforeningen ser frem til en hyggelig
aften sammen med beboerne og deres
pårørende samt andre interesserede fra
området.Tilmelding er nødvendig.
Torsdag den 5. februar får Rødegård
besøg af eleverne fra Resenbro Skoles 5. og

»Kom og dans med på land og i vand«,
lyder det fra Idræt om dagen, der nu
starter hold i såvel traditionel zumba
som aqua-zumba, Begge hold starter
torsdag den 29. januar.
Det mere traditionelle motionstilbud
kaldes Zumba Toning og er i hallen ved
den gamle Nordre Skole. Zumba Toning
er traditionel zumba krydret med
vægtsticks, som dels er med til at »holde
rytmen«, men som også giver styrke i
kroppen på en sjov og anderledes måde.
Man kan også hoppe med i vandet og
få en sjov og effektiv motion, når Idræt
om Dagen får aqua-zumba på programmet.

6. klasse, der optræder på plejehjemmet i
forbindelse med deres »Vild med Dans«konkurrence. Også til dette arrangement er
andre interesserede borgere fra Resenbroområdet velkomne.
I øvrigt fortsætter Venneforeningen med
banko i salen tirsdag i lige uger kl. 13.30, alle
er velkomne.
Fredag den 30. januar kl. 17:
Plejehjemmet Rødegård,
Resenbro: Nytårsfest
Torsdag den 5. februar kl. 10.30:
Dans med elever fra Resenbro Skole

60’er træf i HK Seniorklub

Det er i svømmehallen på Silkeborg
Højskole.
Også aqua-zumba er til rytmerne fra
den karakteristiske latinmusik.Vandet
bruges aktivt som modstand, men
modstanden er mere skånsom for
leddene.
Tilmelding til Idræt om Dagen.
Torsdag den 29. januar kl. 9:
Svømmehallen på Silkeborg
Højskole:Aqua-zumba
Torsdag den 29. januar kl. 11:
Hallen ved den gamle
Nordre Skole på Nylandsvej:
Zumba Toning

Samlere samles i Lunden

Traditionen tro starter HK Seniorklub i Silkeborg året med
et arrangement, de kalder 60´er træf - for nye og gamle
medlemmer.
På mødet fortælles der om årets program. Endvidere er
der besøg af naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen
Søhøjlandet. Han vil fortælle om »Arbejdsdagen i skoven« og
krydre indlægget med lidt af sin store viden om planter og
dyr.
Tilmelding af hensyn til traktement senest 2. februar.

Ta’ud
Diverse

Onsdag den 4. februar
kl. 14: Medborgerhuset,
Bindslevs Plads, Silkeborg:
60´er træf i HK Seniorklub

På lørdag mødes samlere fra det ganske
land i Silkeborg, når landsforeningen
Skandia holder sit halvårlige samlertræf
i Lunden.
Alle børn har vist prøvet at samle på
noget. Nogen holder aldrig op med det,
og andre begynder med nye samleinteresser efter at være blevet voksne.
I Lunden kan man på lørdag møde et
meget alsidigt udvalg af samle-interesser:
Vognpoletter, kuglepenne, receptkuverter, postkort, tændstikæsker, telekort,
øl- og sodavandsetiketter, mønter,

frimærker, julemærker, blomsterkuverter,
teposer, servietter, nøgleringe, bryggeriartikler, påklædningsdukker, øloplukkere,
jokere, klistermærker, pins og meget
andet.
Lørdag får samlerne så mulighed for
at handle og bytte, eller blot at beundre
hinandens samlinger.
Lørdag den 31. januar
kl. 10-13, Lunden,
Vestergade 74, Silkeborg:
Samlertræf

Installationen
»Abrahams
børn« bliver
diskuteret
af blandt
andre Bendt
Bendsten
fredag eftermiddag. Foto:
Jakob Stigsen
Andersen

Ta’ud
Kunst

Bendtsen om
»Abrahams børn«
Det konservative medlem af Europaparlamentet Bendt Bendtsen fortæller fredag om
Jens Galschøits installation »Abrahams børn«
på Kunstcentret Silkeborg Bad
Arrangementet begynder med en omvisning ved hvor direktør Iben From og kl. 13
fortæller Bendt Bendtsen om sin interesse
i de temaer, som installationen sætter fokus
på, herunder fordomme, der let kan opstå i
religionsmødet.

Kunstneren bag værket, Jens Galschiøt, vil
også være til stede.
Mødet er arrangeret i samarbejde mellem
Kunstcentret Silkeborg Bad og AOF Aftenskolen Silkeborg.
Fredag 30. januar kl. 12:
Kunstcentret Silkeborg Bad:
Bendt Bendtsen fortæller
om »Abrahams Børn«

Rundt om »Abramhans børn«
Der er to omvisninger i Jens
Galschiøts højaktuelle kunst- og
dialogprojekt om fundamentalisme
»Abrahams Børn« i den kommende
uge på Kunstcentret Silkeborg Bad.
Jens Galschiøt sætter med sit
debatskabende værk fokus på

dogmer i de tre religioner kristendommen, islam og jødedommen.
Projektets centrale element er en
monumental kobberskulptur, som er
3,5 meter høj, med en diameter på
ni meter og består af bogstaverne i
FUNDAMENTALISM.

Lørdag 31. januar 2015 kl. 13
og onsdag 4. februar kl. 14:
Kunstcentret Silkeborg Bad:
Omvisning i »Abrahams børn«

1500 værker af Per Kirkeby kan fra på lørdag ses på
Museum Jorn.

Komplet Kirkeby
på Museum Jorn
Efter et år, hvor fejringen af Asger Jorn har bredt sig over
samtlige kvadratmeter på Museum Jorn, bliver det den
danske kunstner Per Kirkeby, som fra på lørdag kommer til at
fylde væggene på kunstmuseet.
»Per Kirkeby Komplet - det raderede livsværk« er titlen på
en kæmpe Kirkeby-udstilling, som Museum Jorn åbner næste
års sæson på lørdag.
Museum Jorn råder over verdens største samling af
Per Kirkebys grafiske værker, så de 1500 raderinger, som
udstillingen består af, er hentet fra museets arkiv. De ældste
raderinger er helt tilbage fra 1975, og siden har Kirkeby
løbende doneret grafiske værker til museet i Silkeborg.
Udstillingen kan ses som en selvbiografisk, spirituel
refleksion over et liv i kunsten. Fra værker på størrelse med
et frimærke til over to meter høje, monumentale raderinger
på groft pap, hvor Kirkeby udfordrer hvor store raderinger,
det er muligt at trykke. Udstillingen kan ses til 24. maj.
Lørdag 31. januar:
Museum Jorn:
Per Kirkeby Komplet det raderende livsværk«

