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Klostertorvet bader i mangfoldighed
Cluster Square vender tilbage for tredje år i træk og inviterer til fest og fællesskab på
Klostertorvet, når Aarhus Festuge skydes i gang d. 31. august. Århusianske clusters
stiller op med fede livekoncerter, folkelige events og lækker gadegastronomi.
Med Cluster Square stiller Culture Works for tredje år i træk skarpt på byens kulturelle
clusters - altså foreninger, fællesskaber og aktører- som inviterer århusianerne til fest og
fællesskab. Hvad end det er i form af en kønsquiz, en bordfodboldturnering eller en
livekoncert, så kan alle være med. På pladsen samles mere end 30.000 mennesker i løbet
af ugen til diverse arrangementer, koncerter og madboder, og de fleste tiltag er gratis.
Ild i dansegulvet
Blandt de mange koncerter, står i sær popduoen FOOL ud med hits som ’Outcast’,
’Strapped’ og senest ‘Worry’. De har roteret i radioen, ligget øverst på hitlisterne de seneste
måneder og skabt ægte dansefester rundt i hele landet. Festen starter d. 7. september kl.
23.30 på Cluster Square, hvor sommerstemning, læskende drikke og svedige toner fra
FOOL-gutterne sætter scenen for den perfekte aften.
Spændt op til lir
Kondomer har tendens til ikke at være det mest sexede samtaleemne. Men det vil Sex &
Samfund gøre op med til deres pop-up workshop “Pimp your condom”, hvor du kan pynte
det kedelige gummi med glitter, bling og blær. Sex & Samfunds frivilliggruppe i Aarhus står
klar på Cluster Square mandag d. 3. september kl. 15-17 med kondomer og lir. Så der er
ingen undskyldning for ikke at kigge forbi og kreere dit helt eget stykke sexede kunst.

Gadegastronomi på højt plan
Foruden de mange kulturelle oplevelser, byder pladsen også på gadegastronomi fra Gorm’s,
Frederiksgade 42 og Retour Steak, som vil servere alt fra portobelloburgere til søde desserter
hele ugen. Derudover slår de tre stærke Aarhus-spiserier sig sammen til Fællesspisning d. 3.
september, i et forsøg på at bygge bro over langbordet mellem forskellige generationer,
kulturer og etniciteter. Til de tørstige vil den spritnye virksomhed ‘smaek’, lange
plantebaserede cocktails over disken i baren “9døgn”. I år er det mangfoldige element
understreget, også i den gastronomiske afdeling, hvor både kødelskere, vegetarer, veganere
i alle aldersklasser kan boltre sig på pladsen.
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