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Praktisk information 
Booking og billetbestilling: 
Globus 1, mail: lbe@aarhus.dk, 
tlf: 87 41 91 55. 
Der kan købes billetter ved indgangen. 

Alle aktiviteter foregår i  
Globus 1, Gudrunsvej 3A,  
Brabrand.

Bus nr. 12 og 15 kører  
direkte til Globus 1. 
Bus nr. 16 og 18 kører 
til City Vest,10 min. gang  
fra Globus 1.

 
’Ghettoen i vore hjerter’ indgår  
i Global City Festival 2008.  
se det fulde festivalprogram på 
www.globalcity.dk 

Festivalen er et samarbejde mellem 
Global city aarhus og aarhus 
universitet omkring konferencen 
’Understanding Conflicts –  
Cross-Cultural Perspectives’  
www.understandingconflicts.net 

Ghettogether-festen 30. august  
er et bidrag til Århus Festuge 2008, 
der har temaet Åben by.  
www.aarhusfestuge.dk

yderligere information:  
kontakt@globalcity.dk.
tlf: 20 82 06 80 

Tilbud til skoler,  
foreninger og  
andre grupper
Workshop om integration:  
Kan vi elske Ku Klux Klan?

Hvad har Ku Klux Klan med dansk integration af muslimer at 
gøre? Jacob Holdt har i flere år infiltreret de største klangrupper 
i USA, hjulpet den værste klanleder ud af livstidsfængsel, gjort 
sig til ven med en anden klanleder, som myrdede hans egne 
sorte venner. Alligevel påtager han sig i billeder og ord at over-
bevise om, at danskernes racisme i dag er værre end Ku Klux 
Klans. Provokerende, ja, men foredraget er blevet et hit, netop 
fordi det udfordrer og problematiserer vores måde at tænke  
om hinanden på.

Tid: Onsdag 20.8., torsdag 21.8., tirsdag 26.8. 
 og torsdag 28.8. kl. 10-12 og kl. 13-15
Pris:  1000 kr. pr. klasse/gruppe. Booking: Se bagsiden
Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3A, Brabrand.
 

Nye amerikanske billeder – lysbilledshow 

I 5 år blaffede Jacob Holdt i USA og skildrede den hvide ud-
stødelse af de sorte i ghettoer. 

I denne nye udgave af lysbilledshowet viser han den for-
værrede racisme siden – bl.a. i rystende beretninger om sine 
venner blandt hvide massemordere, i Ku Klux Klan og de 
mange sorte han fotograferede i 70’erne, der i dag er fæng-
slede og myrdede. Alligevel hævder han, at danskernes racisme 
har overhalet USA’s. Showet viser os dels et skræmmebillede af 
den vold som langvarig negativ tænkning over for udelukkede 
medborgere medfører, og dels USA’s opmuntrende eksempel 
på hvor hurtigt og ikke-voldeligt man integrerer indvandrere 
ved at tænke positivt og imødekommende over for dem.

Tid:  Fredag 22. og 29. august kl. 10-15   
 inkl. pause og dialog med Jacob Holdt.
 Der er mulighed for at købe mad og drikkevarer
Pris:  1000 kr. pr. klasse/gruppe, Booking: Se bagsiden
Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3A, Brabrand.
 



Aktiviteter 

Nye amerikanske billeder – lysbilledshow

I 5 år blaffede Jacob Holdt i USA og skildrede den hvide 
udstødelse af de sorte i ghettoer. 

I denne nye udgave af lysbilledshowet viser han den for-
værrede racisme siden – bl.a. i rystende beretninger om 
sine venner blandt hvide massemordere, i Ku Klux Klan og 
de mange sorte, han fotograferede i 70’erne, der i dag er 
fængslede og myrdede. Alligevel hævder han, at danskernes 
racisme har overhalet USA’s. 

Showet viser os dels et skræmmebillede af den vold, som 
langvarig negativ tænkning over for udelukkede medborgere 
medfører, og dels USA’s opmuntrende eksempel på hvor 
hurtigt og ikke-voldeligt man integrerer indvandrere ved at 
tænke positivt og imødekommende over for dem.

Tid:  Torsdag 21. og 28. august kl. 17-22 
 Fredag 22. og 29. august kl. 10-15 
Pris:  100 kr. inkl. adgang til udstillingen
Sted:  Globus 1, Gudrunsvej 3A, Brabrand.

Ghettogether-fest

Århus Festuges tema Åben By betyder at åbne sig for de 
mennesker, vi normalt ghettoiserer. 
Vær med til aktivt at skabe en åben by ved at komme til 
”ghettogether”-fest i Gellerup lørdag 30. august kl. 14. 
Her vil Jacob Holdt og Sherin Khankan samt flere politikere 
tale om, hvordan vi åbner os for hinanden for at undgå 
ghettoisering og frygt. 
Skuespilleren og rapperen Ali Kazim vil med det dansk-
kurdiske band Grup Kervan m.fl. levere et væld af musikalske 
indslag. 

Tid: Lørdag 30. august  kl. 14-17
Pris:  Gratis
Sted: Festen foregår på pladsen uden for Globus 1. 

Dialogmøder
Grænser for dialog? 

Jacob Holdt fortæller i ord og billeder om at tilslutte sig  
ekstremistiske grupper ikke blot for dialogens skyld,  
men om hvor let det er med ikke-voldelig kommunikation  
at påvirke medlemmerne i demokratisk retning. Han har 
arbejdet med Ku Klux Klan, nazister, massemordere, oprørs-
grupper og islamister som Hizb-ut-Tahrir og bl.a. medvirket 
til at få to klanledere til at opløse Ku Klux Klan.

Tid:  Tirsdag 19. august kl. 20-22
Pris:  50 kr. inkl. adgang til udstillingen inden mødet
Sted:  Globus 1, Gudrunsvej 3A, Brabrand
Arr.  IKON, Gellerup Kirke og KIVIK.

Muslim og demokrat

Dialogmøde med Sherin Khankan om:

•  hvordan man forener troen på Koranen som Guds åben-
barede ord med den danske sekulære virkelighed 

• Euroislam og debatten om fortolkning af Koranen

•  forholdet mellem religion og politik, islam og menneske-
rettigheder samt debatten om ytringsfrihed og mang-
foldighed.

Et opgør med fanatiske muslimers og fanatiske demokraters 
tendens til at monopolisere sandheden. 

Tid:  Fredag 29. august kl. 16-18
Pris:  50 kr. inkl. adgang til udstillingen inden mødet
Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3A, Brabrand.

Sherin Khankan er formand for Kritiske  
Muslimer. Hun er cand.mag i religionssociologi  
og filosofi. Specialiseret i islam, arabisk og  
det moderne Mellemøsten.
 Tidligere skribent på Jyllands-Posten og  
Information.
Underviser, foredragsholder, samfunds- 
debattør og forfatter til bogen “ Islam og  
Forsoning - en offentlig sag”. 

Udstilling
Ghettoen i vore hjerter

Jacob Holdts store fotoudstilling Ghettoen i vore hjerter 
handler om det mørke sted i vore hjerter, som får os til 
at tænke negativt, bebrejdende og afstandtagende over 
for ’de andre’, herhjemme især indvandrere og muslimer, 
og vi presser dem ind i ghettoer - fysisk eller psykisk. 
Det skaber vrede og vold ’i hjertet’ hos de uønskede og 
undertrykte og dermed frygt hos os, der undertrykker. 
Dette er racismens/undertrykkelsens onde cirkel, som 
Jacob Holdt i 800 billeder viser eksempler på fra Danmark 
og mange andre lande. 

Udstillingen viser, hvordan integration kun kan opnås, ved 
at vi åbner os for hinanden og arbejder med vores egen 
racisme. 
Læs mere på: www.american-pictures.com/udstilling/

Tid:     20.-31. august 2008 – alle dage kl. 10-17
Pris:    Voksne 50 kr. 
           Børn under 15 år ifølge med voksne gratis
Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3A, Brabrand.

 

Jacob Holdt er fotograf og foredragsholder. Han er 
mest kendt for sit lysbilledshow Amerikanske Billeder, 
der er blevet fremvist over 6000 gange verden over og 
alene 1150 gange i USA. 
Han rejser stadig rundt i såvel USA som Danmark med 
showet og holder foredrag.

Holdt har rejst i hele verden, men har især brugt meget 
af sin tid på at tomle rundt i USA. Her har han boet 
med de fattigste sorte, de rigeste hvide og de mest 
racistiske Ku Klux Klan-medlemmer. Han har taget 
billeder som få andre har formået. Disse billeder bliver 
brugt i hans lysbilledshow “Amerikanske Billeder”, hvor 
han taler om racisme, undertrykkelse, fattigdom og 
social uretfærdighed.


