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Verdens storbyer befinder sig i dag i en tæt konkurrence om arbejdspladser og investeringer. Det gælder også
Verdens Mindste Storby, Århus. Beslutninger i fjerne egne af verden lander som problemer og udfordringer på
skrivebordene i kommunen, i virksomhederne og på læreanstalterne. Beslutningstagerne er nødt til at udtænke
nye strategier for fremtiden og til at tage byens identitet op til diskussion. Globaliseringen har sat Århus under
pres, og der tales om at sælge byen som et "brand". Men hvad er nyt her, og hvad er set før? Er verden udenfor
en trussel eller en berigelse? Har Århus ikke altid måttet bestræbe sig på at lægge planer for fremtiden, og er
byen ikke netop blevet stor på grund af sin evne til at udvide sin plads i verden? Det giver Århus i Verden
forskellige bud på. Bogen har tre temaer: "Byens ansigter" skildrer historiske forsøg på at give Århus en særlig
profil. "Mellemstationer" bringer artikler om etableringen af kontakter og infrastruktur mellem Århus og det
nære opland. "Århus i globale netværk" gengiver træk af Århus´ veje ud i verden i fortid og nutid og beskriver
blandt andet universitetets rolle som bindeled mellem kulturer.
(Se også artikler, som begynder med Aarhus) Aarhus [ˈå·ˌhu’s] eller Århus (officiel.
Denne omfatter videreuddannelse primært til. Vi er stolte over og glade for at være selvejende. På Nordisk
Spisehus i hjertet af Aarhus C giver vi dig en unik restaurantoplevelse med Michelin-oplevelser fra hele
verden. Se alle direkteruter fra Oslo, og hvor du kan fly til/fra København og Stockholm. dk Dansens dag
2018. musikskolen@aarhus. Vores skole ligger smukt placeret på Strandvejen i den sydlige del af centrum,
med stranden og … På Nickelodeons officielle hjemmeside finder du alle de bedste TV-programmer for børn,
sjove spil og børnespil med alle dine elskede yndlingfigurer. Hvert år d. 70,00 per år. musikskolen@aarhus.
Officersbygningen Vester Allé 3 8000 Aarhus C. april er Dansens Dag, hvor dansen bliver fejret i hele
verden. Aarhus Musikskole.

29. Et museum i Århus om kønnenes kulturhistorie med fokus på viden og dialog om kønnets betydning –
historisk, aktuelt og i fremtiden. musikskolen@aarhus. Også i Danmark samler Dansens Dag al slags dans
for at fejre. Tlf. Et museum i Århus om kønnenes kulturhistorie med fokus på viden og dialog om kønnets
betydning – historisk, aktuelt og i fremtiden. Videreuddannelser og kurser. Vi er beliggende i Trustrup,
Midtjylland.

