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Hen over efteråret foregår en masse arrangementer som en del

af det kunstprojekt, der kaldes Abrahams Børn. På Torvet er

hovedværket, Fundametalism, der er en stor skulptur, og på

biblioteket er en tilhørende debatvæg. Her er, hvad du også kan opleve.

Arabiske sange og kristne salmer på guitar

Til åbningen af kunstprojektet, Abrahams Børn, på lørdag den 13. august, vil

"Radical... but NOT fanatical" spille.

Trioen består af Mads Jørgensen, der har omarrangeret danske salmer til

instrumentalnumre, Marc Bernstein, der har lavet musik med udgangspunkt i

jødiske bønner, og Naser al Harbi, der har lavet musik med arabiske tekster, som

han selv synger.

- Det er en musikalsk brobygning, vi har gang i, hvor vi sagtens kan spille

sammen, selvom vi kommer vidt forskellige steder fra, siger Mads Jørgensen.

De tre spillede en række koncerter sammen for nogle år tilbage i en lidt større

konstellation.

Biskop, imam og rabbiner diskuterer værket

5. oktober vil imam Ghazi Naef Jamal, overrabbiner Jair Melchior og biskop Elof

Westergaard fra Ribe Stift diskutere Abrahams Børn på Varde Bibliotekt fra

klokken 19-21.30. Inden diskussionen vil 7-kanten opføre et kort teaterstykke.

Kunstner Jens Galschiøt vil også være til stede.

Lån et menneske

I stedet for bøger kan man 27. august klokken 11-14 låne et menneske på

biblioteket i Varde. De mennesker, der kan lånes, kommer fra grupper i samfundet,

der hyppigt er udsat for fordomme, og det er derfor en mulighed for eksempelvis at

få en snak med en, der er konverteret til islam, eller en jøde. Lånetiden er 30
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minutter.

Imam fortæller om islam

25. august fortæller imam Kassem Rachid om islam på Varde Bibliotek klokken 19-

21. Derefter vil han og præst Poul Christian Tulinius snakke om religionernes

indvirkning på hinanden.

Kulturerne mødes til spisning

Hen over efteråret er der flere fællesspisninger, hvor formålet er at bringe flere

kulturer sammen.

24. august, 21. september og 26. oktober er der etnisk buffet i Trivselshuset på

Isbjerg Møllevej, alle dage fra klokken 16.30-18.30. Det koster 60 kroner og

tilmelding er på telefon 7522 5174 senest dagen før klokken 12.

23. september er der Middag på Tværs i Konfirmandstuen på Vestervold. Her skal

alle deltagere selv komme med en ret fra sin egen kultur, og det hele samles i en

stor buffet. Det foregår klokken 18-20.30.

Rundvisning med tre forskellige perspektiver

Hver fredag fra 19. august til 4. november klokken 15 er der en times rundvisning

ved skulpturen, Fundamentalism, på torvet i Varde. Tre personer vil skiftes til at

stå for rundvisningen, og kulturkonsulent Signe Mejstrup Sørensen fortæller, at det

bevidst er tre personer med forskellige indgangsvinkler til kunstværket.

Holger Hvelplund fra Varde Kunstforening står for rundvisning 19. august, 9.

september, 30. september og 21. oktober.

Præst Poul Christian Tulinius viser rundt 26. august, 16. september, 7. oktober og

28. oktober.

Museumsinspektør John Jensen fra Varde Museum viser rundt 2. september, 23.

september, 14. oktober og 4. november.

Antropolog følger projektet
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En antropologistuderende vil under udstillingen følge projektet og særligt de, der

bliver en del af projektet ved at se skulpturne eller deltage i arrangementerne.

29. oktober fortæller den studerende om, hvad kunstværket gør ved os. Det

foregår klokken 13-15 på Torvet.

Foredrag, teater og film

I løbet af kunstprojektet er der flere foredrag og også et teaterstykke.

Teaterforestillingen hedder Abrahams Døtre, og det foregår på Brorson skolen

24. august klokken 19-20.

8. september fortæller Erik Meistrup om Jens Galschiøt som kunstner. Det foregår

klokken 19-21 på Varde Bibliotek.

20. september vil forfatteren Jens-André P. Herbener debattere forholdet mellem

mennesket, religion og natur med udgangspunkt i sin bog, "Naturen er hellig -

klimakatastrofe og religion". Der foregår klokken 19-21 på Varde Bibliotek.

28. september er det Svend Erik Eng, der kommer til Varde. Han fortæller historier

fra jødedom, kristendom og islam i konfimandstuen klokken 19-21.

19. og 20. oktober der på Varde Bibliotek muligt at se fire film, der handler om

religion. De vises i et loop, så man kan komme og gå. Filmene vises mellem

klokken 10 og klokken 18 begge dage.

Der har tidligere været Middag på Tværs i præstegården på Vestervold. Billedet er

fra en middag i 2014. Foto: Arkivfoto: Jacob Schultz.

Der har tidligere været Middag på Tværs i præstegården på Vestervold. Billedet er

fra en middag i 2014. Foto: Arkivfoto: Jacob Schultz.


