Århus den 18. maj 2010

Pressemeddelelse:

Somalisk kulturfestival i Musikhuset Aarhus
Det er med stolthed, at det somaliske miljø i Århus kan invitere alle århusianere til kulturfestivalen
AarhuSomali, torsdag den 27. maj kl. 14.00 – 16.30, i Musikhuset Aarhus.
Festivalens program bliver en bred præsentation af den somaliske kultur, sådan som den udfolder
sig i Århus, hvor den på forskellig vis er tilpasset dansk kultur, lige fra mainstream X-Factor til
dansk/somaliske bands. Der bliver musikalske indslag med bl.a. Horn of Africa, der er et band med
danske og somaliske musikere og pigegruppen 8210, kendt fra X-Factor, hvori det ene medlem
Tamam er af somalisk herkomst.
Der bliver endvidere oplæsning af somaliske digte, bl.a. af Barre Fiidow, film om prisbelønnede
Unge4Unge samt tale af Somalias FN ambassadør i Geneve. Kulturrådmanden og formanden for
kommunens kulturudvalg er inviteret til at tale ved arrangementet. AarhuSomali arrangeres i
samarbejde med Musikhuset Aarhus og holdes i Musikhusets foyer, hvortil der vil være gratis
adgang for publikum. I samarbejde med Musikhusets restaurant bliver der salg af somalisk mad.
Kulturfestivalen AarhuSomali ligger i fin forlængelse af visionen for Århus Kommunes
kulturpolitik, hvori ”kulturel mangfoldighed” og ”globalt udsyn med lokal indsigt” indgår som
nogle af de vigtigste elementer. Af denne vision fremgår det også, at ”borgerne skal opleve kunsten
og kulturen som identitetsskabende, som et element i at opnå større indsigt i og forståelse af
samtiden.” Festivalen AarhuSomali lever i høj grad op til dette.
Stoltheden over at kunne invitere alle århusianere til kulturfestival i Musikhuset hænger sammen
med, at det somaliske miljø i Århus på det seneste har været under hårdt pres med beskyldninger
om at leve i parallelsamfund. Somalierne i Århus er blevet sat i bås og linket til den politiske
udvikling og blodige borgerkrig i det land, man for længe siden er flygtet fra. Byens somaliere vil
med denne kulturfestival understrege, at vi er århusianere på lige fod med alle andre århusianere. Vi
arbejder, bor, færdes og lever i den samme by, som vi i fællesskab med alle andre århusianere er
med til at udvikle til mangfoldig glæde for alle. Dette fremmes ikke med stigmatiserende og
ekskluderende konferencer men derimod med kulturelt overskud, livs- og arbejdsglæde samt en
fordomsfri tilgang til sine medmennesker.
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