SKEMAFRI

værter fordelt på 130 lande tilbyder,
at man kan bo hos dem i deres private hjem. Man skal
bare være medlem af foreningen Servas. Gæster kan
bo to døgn ganske gratis hos foreningens medlemmer.
Læs mere på www.servas.org og www.servas.dk

Det er nu, du skal ud med fiskestangen, hvis
du skal nå at fange hornfisk fra kysten i år.
Sæsonen varer til cirka midt i juni.
Gode fangsttips på www.altomfiskeri.dk

Læs, før turen går til New York

GoGreenAarhus er et bykort over det bæredygtige
Aarhus. Det viser vej til økologiske og miljømæssigt
korrekte forretninger, virksomheder og spændende grønne
aktiviteter. Kortet fås hos VisitAarhus og på cafeerne rundt
omkring i byen. Bag ideen står bæredygtighedsbureauet
WorldPerfect, og de knokler for at have et GoGreenCopen
hagen klar i slutningen af juni måned. Indtil da kan man få
og give gode ideer til bæredygtige udflugter og indkøb på
hjemmesiden www.gogreenaarhus.dk

Don DeLillo:
Underverden
New York er i høj grad til stede
i denne murstensroman. Newyorkerforfatteren Don
Delillo begynder med
en episk baseballfinale
mellem to New York-hold
og beskriver derefter en
folkets historie om USA
i koldkrigsæraen.
Paul Auster:
New York-trilogien
Det hedder sig, at New
York er en tilstand. Det
er denne tilstand, som
Paul Auster udnytter i
sine tre små tematisk
beslægtede romaner, som også er
identitetsmysterier.

historie

GENOPLEV
DEN KOLDE KRIG
18 meter under jorden i soverum,
spisestuer, radiorum og et gangareal
på 1,6 kilometer opholdt 350 danske
officerer og soldater sig under den
kolde krig i tophemmelige faciliteter.
Herfra overvågede de minutiøst skibe
og fly omkring Østersøen.
Nu er stedet lavet om til museet Koldkrigsmuseum Stevnsfort.
I år åbner museet sin tredje sæson,
og i løbet af de første to år havde det
over 100.000 besøgende.

Guiderne, der alle har en fortid i
forsvaret, fortæller om fortets
store betydning – for eksempel under
Cubakrisen, da man herfra kunne rapportere, at skibene med de russiske
missiler var vendt om. De fortæller
også, at Kennedy jævnligt under krisen
spurgte sine rådgivere: ”Hvad siger
Stevnsfortet?”
Efterfølgende viste det sig i øvrigt, at
russere og polakker kendte alle detaljer om fortet og dets bemanding.
www.stevnsfortet.dk

Man ved som læser, at man
befinder sig i New York, men med
hensyn til resten er man konstant
i tvivl om, hvad der er indbildning,
og hvad der er virkelighed. Trilogien
blev skrevet 1985-87.
Tom Wolfe:
Forfængelighedens bål
Wolfes intention var at fange essensen af New York i 1980’erne
i sin mest populære roman, som
med ætsende vid og i hæsblæsende tempo spidder tidens
race- og klassespændinger. Ikke
mindst Wall Streets fascinerende
excesser personificeret i yuppietraderen Sherman McCoy, som en
dag tager den forkerte afkørsel
og ender i Bronx. Undgå for Guds
skyld filmen.

Sommersafari
Mode kan være en jungle at finde rundt i, men
i denne sommer er den nærmest en savanne.
I sommer skal vi nemlig igen iføre os safarilooket, som Yves Saint Laurent præsenterede
det første gang i 1969 med sin La sahariennekollektion. Så frem med kakishorts, safarijakke
og tøj med dyreprint. I den opdaterede version
hører der også etniske smykker, runde solbriller
og skuldertasker med. Alt sammen i et tidløst
og casual udtryk, hvor de fleste kan være med.
Kombiner bløde shorts med en hvid skjorte eller
en tanktop – og tag en lækker skuldertaske med
leopardmønster over skulderen.

Mad

vin
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Den spanske rødvin Priorat havde
i mange år ry for at være rå og
meget alkoholfyldig. Den blegnede i sammenligning med Rioja
og Ribera del Duero. Men Priorat
fra distriktet af samme navn i
Catalonien har gennemgået en
kolossal udvikling. Verdens bedste
næser nikker anerkendende, og
danskerne er så småt ved at opdage denne vin, der får sin faste
karakter af, at den er presset af
druer fra gamle vinstokke, som
overlever på en relativt fattig
jordbund. Priorat er blevet meget
elegant – og meget eftertragtet.
Blandt forhandlerne er H.J. Hansen
Vin A/S.

En karakterfast vin

Det skønne
ved det grimme

mode

x

kunst

GRØN I BYEN
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Rejse

Hvorfor og hvordan dyrker mange
kunstnere det grimme? Det
forsøger Kunsten – alias Aalborg
Kunstmuseum – at undersøge
med en nyåbnet udstilling. Her er
der mange værker af blandt andre Michael Kvium, der rækker fra
begyndelsen af det 20. århundrede og frem. Svaret er, at der
findes en mening med grimheden, selv om det hedder ”de
skønne kunster”. Udstillingen
fortsætter sommeren over og
frem til midt i september.
www.kunsten.dk
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HUSK!

Bo i private 14.000
hjem i hele
verden

MAD
MOMENTUM

Danmark får en ny festival for mad og gastronomi. Det bliver en festival, hvor råvarerne
udforskes, og fællesskabet omkring mad og
måltider styrkes. Festivalen kaldet Mad (udtales
på engelsk) vil blive placeret på Refshaleøen den
27. og 28. august med gadekøkken, græssende
dyr og fødevarer af høj kvalitet. Der vil også være
workshopper om jordkvalitet, plantevækst
og kompost. Bag initiativet står Rene
Redzepi og Claus Meyer. Desuden vil
man kunne møde Massimo Bottura
fra italienske Osteria Francescana i
Modena og spanske Andoni Luis Aduriz,
Mugaritz i San Sebastian, David Chang,
manden bag Momofuku-restauranterne i
New York, og forskeren Harold McGee
også kendt som ”the curious cook”.

www.madfoodcamp.dk
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