KATUAQ
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Forord

Katuaq har nået en vigtig milepæl, og med denne bog
benytter vi anledningen til at vise Katuaqs alsidighed
som Grønlands kulturhus gennem 20 år, med fokus
på hvad Katuaq er i dag.
Katuaq har fra begyndelsen trukket mange forskel
lige målgrupper ind i lyset på den bølgende facade til
et væld af gode oplevelser indenfor alle genrer som
musik, teater, dans, foredrag, stand-up, film og udstillinger. Katuaq er også blevet et yndet mødested,
både for de trofaste gæster i Cafetuaq, for besøgende og ikke mindst for virksomheder, der benytter Katuaq som møde- og konferencested.
Med Katuaq er det både underholdende og fornyende at bo og opholde sig i Nuuk og i resten af Grønland. Oplevelser, der leveres af et stærkt grønlandsk
kulturliv, blandet med kulturelle indslag fra Norden
og Arktis.
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I denne bog har mange mennesker fra kulturlivet og
Katuaqs samarbejdspartnere bidraget med hver deres brudstykker af, hvad Katuaq har rummet gennem
årene – og hvad Katuaq har betydet for dem. Dem vil
jeg gerne takke for deres bidrag til denne bog.
Jeg vil også takke Katuaqs mange brugere og kulturaktører, sponsorer og især tilskudsgivere for deres vedvarende kulturelle støtte og opbakning gennem årene. Denne opbakning gør, at Katuaq fortsat
kan udbyde et varieret kulturelt program for publikum i Nuuk og i resten af Grønland. Vi glæder os fortsat til samarbejdet med alle Katuaqs interessenter –
og med disse ord vil jeg lykønske Katuaq med de 20
år.

Uju Petersen
Bestyrelsesformand for Katuaq

Et stort privilegium at være med til at føre så mange kulturideer ud i livet
Julia Pars, direktør for Katuaq siden 2007, glæder sig over husets mange begivenhedsrige år
og især samarbejdet med alle inden for kulturlivet

Magisk tiltrækningskraft
– Katuaq har en magisk tiltrækningskraft for gæster,
inklusiv os der arbejder her året rundt. Katuaq er blevet et af byens vartegn og et sted, man må opleve
som gæst. Som ansat i Katuaq møder vi alle inden for
kulturlivet, udveksler ideer, lægger planer og fører
dem ud i livet sammen. Det er et utroligt stort privilegium at være med til at få så mange af vores samarbejdspartneres og ikke mindst alle kunstnernes ideer
ud i livet. Dette har vi nu gjort i 20 år, og det er med en
vis ydmyghed og taknemmelighed, jeg tænker tilbage
på alle de gange, vi sammen har kunne glæde os over
et succesfuldt kulturarrangement. Ikke kun i min tid
som direktør, men også helt fra husets åbning i 1997,
siger Julia Pars. Hun har selv været med i bestyrelsen
fra 1998-2004 og har således haft godt kendskab til
kulturhuset næsten fra begyndelsen.
Hjerteblod i arbejdet
– For Katuaqs medarbejdere bliver Katuaq meget
hurtigt vores andet hjem. Det gør det, fordi vi lægger
hjerteblod i arbejdet med at få projekterne op at stå.
Selv når vi har fri, kommer vi her med familien, og flere af vores medarbejdere brænder selv personligt for
kulturen og dyrker den på forskellig vis. Det gør forholdet til Katuaq som arbejdsplads ganske specielt
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og skaber også en vis forståelse for kulturens vilkår,
siger Julia.
Sammen bliver vi stærke
Som kulturhus er et af de vigtigste mål at samarbejde
bredt med alle inden for kulturlivet, siger Julia. Derfor har Katuaq lavet mange samarbejdsaftaler med
forskellige foreninger og institutioner, herunder et
samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq. Målet er at vise, hvad Grønland kan, hvad foreningerne
og kunstnerne kan – og det kan vi kun gøre ved at
spille hinanden gode, er hendes overbevisning.
Siden direktøren tiltrådte har et af hendes mottoer
været, at “Din succes er vores succes”. Det, at man er
fælles om at skabe en god oplevelse, gør engagementet større og samarbejdet meningsfyldt. De eksempler på gode samarbejdsprojekter, der har været, og
som er afbilledet i denne bog, skaber ringe i vandet.
Det er med til at inspirere andre til at gøre noget lignende eller at styrke bestemte kulturoplevelser. Og
det er netop denne effekt, som et kulturhus kan skabe sammen med tilskudsgiverne Grønlands Selvstyre
og Kommuneqarfik Sermersooq og sponsorerne, siger Julia.

Lykønskning
Som direktør vil jeg gerne lykønske Grønland med Katuaqs
20 år. Jeg tænker ofte, især når jeg viser rundt i kulturhuset,
med taknemmelighed på de politikere i daværende landsstyre, landsting og kommunalbestyrelse, der havde modet
og visionen og ikke mindst drømmen om at skabe Grønlands
eget kulturhus. Det var flot tænkt – og det helt rigtige at
gøre. Deres beslutninger gør, at vi i dag står med et kulturhus, der bliver benyttet flittigt af mange forskellige kultur
aktører til stor glæde for vores publikum. Tak for det! Med
den forrygende start, som Katuaq har fået, ser fremtiden lys
ud.

Kulturen i centrum

Kulturhuset skal bane vejen for, vi som folk får mere selvtillid
Lars Emil Johansen, der er formand for Inatsisartut, var Landsstyreformand,
da Katuaq blev indviet den 15. februar 1997

fundet, bl.a. via en central rolle i de aktiviteter og temaer, som Inatsisartut medvirker i og fremmer. Huset har dermed en central rolle som styrkende base
for samfundets kulturelle udvikling.
Huset er ideelt til at få folk til at mødes
Før Katuaq blev til virkelighed, længe før det blev
færdigt, holdt Lars Emil Johansen ’åbent hus ’-arrangement med kaffe for alle i det ufærdige ”hus” i forbindelse med sin 50 års fødselsdag den 24. september 1996.

– Jeg var på grund af mit hverv som Landsstyreformand en af talerne ved indvielsen. Dengang bestemte jeg mig for at holde min tale på grønlandsk og på
engelsk. Det gjorde jeg, fordi jeg mente - og gerne
ville signalere – at vores kulturhus ikke bare skulle
være en national institution eller en institution inden
for Rigsfællesskabet. Det skulle være udgangspunktet for at bryde ud af vores interne rammer og komme ud til resten af verden på en mere selvstændig og
selvtillidsfuld måde, siger Lars Emil Johansen.
I dag mener Lars Emil Johansen som formand for
Inatsisartut, at Katuaq har stor betydning for sam-

– Jeg serverede kaffe med rensdyrtalg som fløde og
havde Pele Møller Band som husorkester. Det gjorde jeg for at realisere min gamle ven, Philip Lauritzens ønske på sit dødsleje, fortæller Lars Emil Johansen.
Efterfølgende har han været med ved mange andre
aktiviteter i Katuaq: Musikarrangementer, konfe
rencer, udstillinger, vælgermøder, teaterforestilling
er m.m., ligesom han er jævnlig bruger af Cafétuaq
som spisested.
Husets centrale placering i byen og den gode mad,
der ikke mindst i de seneste år bliver serveret, har
draget mig til stedet, også når jeg skulle møde andre
mennesker, siger Lars Emil Johansen.

Samarbejdet med Katuaq foregår i ’en god ånd’
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

– Grønland uden et Kulturhus ville være et fattigere
sted, et kedeligere sted. Vi har brug for et sted at mødes, at blive udfordret samt udvikle vores fantasier
og kreativitet. Det giver en følelse af stolthed, at også
Grønland har sit kulturhus, som man har det i mange
andre lande, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse,
Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen.
Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq
ejer bygningen ”Grønlands Kulturhus I/S” sammen,

hvori ”Den Selvejende Fond Katuaq” er den største
lejer.
Huset blev i sin tid bygget af Nuup Kommunea og
Grønlands Hjemmestyre med et tilskud fra Nordisk
Ministerråd for Kultur. Efterfølgende har interessentselskabet, bestående af de to ejere, stået for drift
og vedligehold af bygningen i tæt samarbejde med
Katuaqs personale. Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq giver et fast tilskud til Katuaqs

aktiviteter i overensstemmelse med en partnerskabsaftale, hvor de to parter bidrager med samme
beløb.

fortsat tæt kommunikation mellem huset og dets ejere, bidragsydere og brugere omkring fremtidige tiltag, der et tilpasset ’dagen i morgen’, siger Doris.

– Byggeriet blev dyrere end først antaget, så Kommunen og Hjemmestyret måtte bidrage yderligere,
og der måtte fortages besparelser i det planlagte
byggeri. Konsekvenserne af nogle af disse besparelser har siden givet behov for yderligere investeringer, men det er altid lykkedes at nå til enighed om løsninger, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen.

Naalakkersuisut ønsker Katuaq et stort og
hjerteligt tillykke med de 20 år
– Tak for alle oplevelserne, huset har givet den grønlandske befolkning i alle disse år! Og en stor tak til
alle de medarbejdere, der i disse år har gjort Grønlands Kulturhus til et rart sted at komme – og til en
dynamo for lokale kulturhuse samt kunstneriske aktiviteter rundt omkring i landet, siger Doris.

Det kan ikke undgås, at der er udfordringer i et samarbejde så forskellige parter imellem, men Doris påpeger, at samarbejdet altid er foregået ’i en god ånd’.
– Formålet med samarbejdet er at sikre, at Grønland
har et nationalt kulturhus: En scene for præsentation
af Grønlands kunstneriske og kulturelle aktiviteter,
en scene i Grønland for præsentation af kunstneriske
aktiviteter fra andre lande – og et sted, hvorfra kunstneriske aktiviteter kan hjælpes videre ud i Grønland
og eventuelt videre internationalt, siger Doris.
Hun nævner, at det er vigtigt, at Selvstyret støtter aktiviteter, der kan styrke kunst og kultur i hele landet.
– Et kulturhus skal være en levende institution, fordi
måden vi lever på hele tiden ændrer sig, så det er vigtigt at kulturhuset og dets personale hele tiden tilpasser sig nye behov. Det vil kunne sikres gennem en

En følelse af generøsitet
Asii Chemnitz Narup, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, oplever kulturhusets rammer som
kunstnerisk givende. Et hus, hvor besøgende bliver inspireret til at folde sig ud, kunstnerisk

– I de første mange år af Katuaqs virke har jeg som
borger i Nuuk været flittig bruger af Katuaq. Det er
jo et multikulturhus med tilbud af alle slags kulturaktiviteter og en smuk ramme om mødet mellem mennesker i alle aldre, køn, interesser og med forskellig
baggrund, fortæller Asii Chemnitz Narup og fortsætter:
– Som borger har jeg altid forsvaret nødvendigheden
af, at samfundet skal sikre sine borgere alsidige kulturtilbud.
Før trådte til som borgmester i 2009, fulgte hun med
stor interesse diskussionerne på informationsmøderne om Katuaqs tilblivelse.
– Jeg husker tydeligt, at der på et tidspunkt var underskriftindsamling mod tilblivelsen af Katuaq. Protestunderskrifter, som jeg ikke underskrev. Det er jeg
glad for i dag, som borgmester, hvor jeg siden 1. januar 2009 har været repræsentant for den ene af ejerne og deltager på Katuaqs årsmøde. Ved denne lejlighed fremlægger jeg blandt andet kommunens ønsker
for i hvilken retning, Katuaq skal udvikle sine kulturaktiviteter, fortæller Asii.

Mennesket lever ikke af brød alene
Asii oplever samarbejdet mellem kommunen og Katuaq for spændende, givende og udbytterigt, selvom
der også er udfordringer. Hun mener, det er tydeligt,
at Katuaq er et vigtigt mødested for mange. Både
uformelle møder, hvor familier og venner mødes i cafeen, til film- og teater- og danse forestillinger og udstillinger, men også store og mindre konferencer, nationale såvel som internationale.
– Alle de mange personer, der igennem 20 år har været i Katuaq, har sat deres spor i huset, som emmer af
god energi, siger Asii.
Som repræsentant for den ene af ejerne (kommunen)
er formålet at sikre årlige bevillinger via kommunens
budget, så Katuaqs drift sikres.
I 2015 og 2016 har kommunen været nødsaget til at
spare, også på bevillingen til Katuaq. Til gengæld sikrede kommunen, at udenomsarealet blev moderniseret. Parkeringspladsen foran Katuaq blev fjernet, så
der nu er bilfrit foran Katuaq. Det har betydet et løft
af de nærmeste omgivelser, og børn kan nu færdes
der sikkert.

– Men mennesket lever ikke af brød alene. Det er en
menneskeret at have adgang til kulturtilbud og kulturelle arrangementer og på den måde få stimuleret
den åndelige dimension i livet. Kulturtilbuddene skal
helst være mangfoldige, så vi både oplever glæde, bliver provokeret, må finde svar på nye spørgsmål, bliver
inspireret. Jeg mener derfor, at kommunen gennem
vores samarbejde er med til at sikre et alsidigt kulturprogram for alle, siger Asii.
Fremtiden
Fremadrettet peger Kommuneqarfik Sermersooqs
borgmester på andre udviklingsmuligheder for Katuaq. I forvejen gøres der løbende overvejelser omkring Katuaqs fysiske rammer, og der er flere idéer og
ønsker til en ombygning, oplyser hun.

alle mennesker kan mødes. Kulturen er med til at
åbne vores hjerter. Så Katuaq er et hjerterum. Et sådant har alle vi mennesker brug for. Uden et kulturhus ville Grønland være fattig og uden megen ånd, siger Asii.
”Forsamlingshus”
Når Asii kigger tilbage på de forgangne 20 år, er det
med stor glæde og taknemmelighed. Hun tænker
særligt på de mange mennesker, der er kommet i alle
årene, som har haft gode oplevelser.
– Katuaq er et stort hus med en kæmpe foyer. De fleste af os bor ret småt, så det giver en følelse af generøsitet og lyst til at udfolde sig, så snart man træder
ind.

– Men det udelukker ikke nye muligheder i fremtiden,
blandt andet for et fornyet og tættere samarbejde
med museer i Nuuk og nationale og internationale
kulturaktører, blot for at nævne nogle eksempler, siger hun.

– Det er tydeligt, at børn også har det sådan. – De nyder at kunne indtage den store foyer og løber gerne
rundt. Katuaq er svaret på min barndoms forsamlingshus, siger Asii og slutter med at komme med sine
lykønskninger til Katuaq;

Asii mener også, at der er al mulig grund til at fortsætte arbejdet for kulturhuset som samlingspunkt. Men
også for at opleve noget sammen med andre, for at
diskutere, for at blive beriget af vores mange kreative
mennesker.

– Hjerteligt tillykke med tyveårsjubilæet. Godt gået,
Katuaq! – Hjerteligt tak for mange gode og mangfoldige kulturoplevelser. I omfavner hele byen og byder
os velkommen i et kunstnerisk univers fuld af farver,
lyde, stemmer, ord, følelser og stemninger. Jeg glæder mig til at følge jer de næste mange år, siger Asii.

– Kulturen er med til at sikre, at der er højt til loftet, at

Om Katuaq

Katuaq – Grønlands Kulturhus
-B
 ygning tegnet af Arkitekt Schmidt, Hammer
og Lassen
- Indvielse 15. februar 1997
- Kostede 100 mio. kr.
Tilskudsgivere
- Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq
- 9,6 mio. kr. i tilskud
-K
 atuaq er praktikplads for kokke- og teknik
elever samt eventkoordinatorelever
-

 1-34 mio. kr. i årlig omsætning
3
43 årsværk
Ca. 90.000 gæster årligt
ca. 80 kulturelle arrangementer årligt
ca. 950 filmforestillinger årligt
ca. 12.000 møde-og konferencegæster årligt
Flere turneer årligt på kysten

Et levende kulturliv

Hånd i hånd gennem 20 år
Katuaq er NAPA – Nordens Institut i Grønlands nærmeste partner

Nordens Institut i Grønland (herefter: NAPA) var for
20 år siden med til at starte Katuaq op fra bunden. Instituttets lokaler har derfor til huse i Katuaq, og vi ser
os som en integreret del af kulturhuset.
– Vi har behov for et kulturhus med faciliteter, der
passer til de produktioner, som har særlige krav til
funktionalitet og professionalisme. Vi er rigtig glade
for den tekniske ekspertise, der findes i Katuaq, fortæller Mats Bjerde, direktør for NAPA.
Katuaq fungerer godt som et mødested for mange
kulturelle aktører fra både Grønland og resten af
Norden. NAPA drager stor nytte af at være i denne
strøm af mennesker, der søger partnerskaber, mere
information eller nye kontakter.
– I et land og samfund med et så begrænset antal beboere er det afgørende, at partnerskaber og relationer etableres og vedligeholdes. Katuaq opererer i
mange henseender som en samlende kraft for den
grønlandske kultur, og det er vi er glade for at være
en del af, siger Mats.
De senere år har NAPA arbejdet med et kompetenceudviklingsprogram, som flere af medarbejderne i
Katuaq har deltaget i.

– Vi har oprettet programmet, fordi jeg tror, at både
de netværk og de erfaringer, medarbejderne har opnået fra arrangementer rundt om i Norden, bidrager
til udvikling af færdigheder og måske nogle nye visioner, siger NAPAs direktør.
Nordisk mission og perspektiv
Mats beskriver samarbejdet med Katuaq som en
nordisk mission med perspektiv. Med det mener han,
at Katuaq, der selv forvalter projekter i det nordisk
kulturelle område, giver afkast i gensidige fordele.
– Det bedste eksempel på vores tætte samarbejde er
projekter, hvor vores mål er tæt sammenfaldende.
Som eksempel på et sådant projekt kan jeg nævne
’band-swap’-projektet med Island. Det var et kulturbytteprojekt med islandske og grønlandske bands,
fortæller Mats.
NAPA arbejder med et klart nordisk perspektiv og et
kulturpolitisk program, og Katuaq har en klar rolle
som Grønlands kulturelle centrum. Dermed supplerer vi hinanden.
– I det samspil bidrager vi med en større horisont og
bygger broer til det nordiske kulturliv, hvor Katuaq
bliver en vigtig arena, hvorfra vi sammen præsenterer den fælles nordiske kultur, siger Mats.

NAPAs direktør nævner også andre eksempler på
vellykkede nordiske projekter, som gennem de seneste 20 år er udført i samarbejde med Katuaq. Blandt
andre ’Crossroads’-projektet, hvor NAPA og Katuaq
gik sammen om en række workshops, der mundede
ud i en festival.

Gennem årene har der været langt flere eksempler
på NAPA og Katuaqs frugtbare samarbejde: Projekter for mange forskellige målgrupper og genrer, konferencer, kunst og musik, food festivals og meget
mere, der alt sammen munder ud i et tættere nordisk
samarbejde.

– Projektet var en smeltedigel, hvor kunstnere og
genrer mødtes for at skabe noget nyt sammen. Der
var alt fra klassisk musik, rockmusik til trommedans
og nordiske stemmer. Samtidigt kunne børn og unge
deltage i en række tilknyttede workshops. Denne
metode går igen i mange af de store samarbejder, vi
har haft gennem årene, beretter Mats.

Afslutningsvist skal nævnes ’Nuuk Nordisk Kulturfestival’, som blev afviklet for første gang i 2015, og er
et kulturelt kraftcenter, hvor NAPA tiltrækker kunstnere fra hele Norden til Nuuk. Her var Katuaq samlepunkt for flere af festivalens centrale arrangementer,
hvor møder, kunst og oplevelser blev til.

Ingen kan bære det alene
Af andre store projekter kan eksempelvis nævnes
den turnerende dansefestival: Outer Vision. Den opstod som et samarbejde mellem Katuaq, Nunatta Isiginnaartitsisarfia, Qiajuk Studio og NAPA i 2010. Målet var at vise unge i Grønland, hvilke muligheder der
findes inden for moderne dans. Seks år senere er
’Outer Vision’ nærmest en institution i sig selv.
– Gennem et stærkt samarbejde og fælles udnyttelse
af ressourcer udførte vi et projekt, som ingen af os
ville kunne bære alene, fortæller Mats.

– At have en national arena for kultur er afgørende
for Grønlands kulturliv. Behovet for en arena, hvor vi
eksponeres for andres kulturelle udtryk og får lov at
udtrykke vores egne, er selve blodomløbet i et levende samfund og muliggør identitet og sammenhæng.
Betydningen af en sådan mødeplads må ikke undervurderes. Kunst og kultur, som ikke sætter sig i dialog
med sine omgivelser, borgerne og samtid, bliver til
irrelevante relikvier og i bedste fald en stillestående
aflåst kulturarv, siger Mats.
20 år ung
NAPA ser Katuaq som en nysgerrig og energisk yng-

ling med en meget spændende
fremtid foran sig. 20 år er en meget ung alder i et menneskeligt
perspektiv, mener Mats. Og det
skal fejres.
– Det er vigtigt, at vi fejrer Katu
aqs tyveårsjubilæum. At vi er i levende kontakt med kulturen, som
kan komme i kontakt med alle os,
der bor her. Men også, at vi har et
rum, hvor vi nysgerrigt kan tage
del i alle de udtryk, oplevelser og
kunstneriske drømme, som vi
mennesker har. Derfor vil NAPA
gerne lykønske med de 20 fremgangsrige og fantastiske år. Vi ser
frem til mange flere i frugtbart
samarbejde.

Katuaqs største kvalitet er multifunktionalitet

– Katuaq er multifunktionelt. Katuaq er blæksprutten,
der har alle indhold. Katuaq er kendetegnet for Nuuk,
og bygningen er meget ikonisk og smuk og virker derfor
også lokalt og internationalt orienteret, siger Anders
Stenbakken, administrerende direktør i Visit Greenland, Grønlands officielle turistråd.
Anders har deltaget i flere, store konferencer, som blev
holdt i Katuaq. Det har altid været en fornøjelse.
– Katuaqs største kvalitet er, at det er multifunktionelt.
Katuaq indeholder alt, hvad du behøver til en konference: God plads, teknik, forplejning og ikke mindst smukke
omgivelser. Desuden betyder beliggenheden, at der er
nært til alt. Men Katuaq kunne have ligget et helt andet
sted og stadig have den samme funktion, fordi bygningen er så ikonisk, at den er blevet lig med Nuuk. Katuaq er Nuuks kendetegn, siger Anders.
Han fortæller også, at Katuaq er et vigtigt element, når
man promoverer Nuuk til turisterne.
– Vi sørger altid for at fortælle turister om Katuaq, når
vi fortæller om Nuuk. Katuaq er blevet kendetegnet for
Nuuk. Ligesom store, kendte bygninger plejer at være
kendetegn for store hovedstæder. Katuaq er bygget
med omtanke, der er højt til loftet, og atmosfæren er
behagelig, siger Anders.

Han mener, at Katuaq er kommet for at blive. I bogstaveligste forstand.
– Når du kommer ind i Katuaq, åbner der sig en masse
døre. Der er biografen, cafeen, den lille sal og den store
sal. Venskabssalen. Alt er samlet på et sted, selvom disse elementer før i tiden var placeret hver for sig, siger
han.
Anders Stenbakken siger også, at Katuaq indeholder
mange elementer af den grønlandske kultur, idet der er
fingeraftryk af kulturen, lige meget hvor man kommer
hen i bygningen: Buutis ”Aningaaq Maliinalu” i foyeren,
nordlys og stjerner i den store sal og maden i Katuaq.
– Menuen ”Varm slædehund” er blevet til en signatur-hotdog, og er blevet kendt af Katuaq-brugerne, siger Anders.
Anders ønsker Katuaq tillykke med jubilæet og gør opmærksom på, at alle burde passe rigtig godt på kulturhuset.
– Katuaq er et stort, samlende hus, som indeholder
mange elementer, og som bliver besøgt af mange mennesker. Derfor skal vi indbyggere passe rigtigt godt på
det. Det leverer kunst i meget højt standard, og hvis det
skal blive ved med at udlevere ting i højt standard, må vi
dyrke det og passe godt på det, siger Anders Stenbakken.

Katuaq - en solstrålehistorie
Katuaq satte Grønland på verdenskortet fra dag ét - og var en solstrålehistorie fra dag ét,
mener Juaaka Lyberth, formand for EPI

– Kulturhuset Katuaq har sat Grønland på kulturens
verdenskort, så vi har et hus på samme niveau som
andre nordiske lande. Det siger formanden for forbundet af kunstnersammenslutninger ‘Eqqumiitsuliornermik Ingerlatsisut Pilersitsisullu’ (forkortet
EPI).
EPI fungerer som kunstråd i forhold til det lovgivningsmæssige arbejde og har – i lighed med andre organisationer – lejet sig ind i Katuaq, de få gange, organisationen har holdt seminarer.
– Selvfølgelig skal et land, et samfund og en by have
et kulturhus. Det hører med i et moderne samfund at
have et samlingssted som Katuaq med biograf og
café. Her får gæsterne mange oplevelser.
– De møder blandt andet skabende og udøvende
kunstnere af forskellige slags. Disse kulturoplevelser
giver mening og fylder ens tilværelse med sanseindtryk samt stof til eftertanke, siger Juaaka Lyberth og
fortsætter;
– Et kulturhus er et sted, hvor de forskellige udøvende kunstnere og kulturelle aktører kan få lov til at folde sig ud -om de er musikere, scenekunstnere, sang-

kor, forfattere eller filmmagere, kunsthåndværkere
eller billedmagere – som publikum så kan forholde
sig til på forskellig vis, siger han.
Tiden før og efter Katuaq
Juaaka erindrer, at kulturelle aktiviteter var drysset
ud på forskellige lokaliteter i samfundet, før Katuaq
blev opført.
– I rigtige gamle dage var der “Qassi”. I nyere tid benyttede man lokalerne i byens folkeskole, forsamlingshuse og idrætshaller. Sådanne steder findes
overalt i Grønland. Men et moderne kulturhus som
Katuaq sikrer, at der er de rigtige rammer og faciliteter; at der er flow af forskellige kulturoplevelsestilbud til alle aldersgrupper – fra de helt små til pensionisterne, siger Juaaka.
Kulturhuset Katuaq har desuden åbnet muligheden
for, at også store produktioner af nordisk og international format kan vises i Grønland – og ibrugtagningen af Katuaq var og er derfor ligeledes en milepæl
for Grønlands kulturliv, mener han.
– Der var tiden før Katuaq, og tiden efter Katuaq.
Yngre generationer, som ikke har oplevet tiden ’før

Katuaq’ har nok svært ved at forestille sig, hvordan
man kunne have undværet Katuaq, siger Juaaka.
‘Hele regnbuen rundt’
EPIs formand mener, at et kulturhus også er en garant for kvalitet og bredde i tilbuddene.
– Det har tilbud, som når mange målgrupper. Det er
hele regnbuen rundt og i alle regnbuens farver. Arkitektonisk er bygningen også en perle, der har sin
egen historie, der gør, at Katuaq er helt speciel i
Grønlands kunst- og kulturliv, siger han.
Juaaka mener, at det på en måde, så der fortsat er
plads til alle lag i samfundet, kontinuerligt skal sikres,
at kulturhuset ikke bevæger sig væk fra sin folkelighed. – Man skal hele tiden finde balancen mellem de
kommercielle og non-kommercielle kulturtilbud.
Den personlige gave
EPI ønsker Katuaq et stort tillykke med de første 20
år. Med ønsket om, at de næste 20 år bliver lige så
succesfulde, som de første 20. Formanden løfter
også sløret for en personlig gave til Katuaq og dets
publikum, som han håber bliver en realitet I 2017.

– Jeg har som sangskriver og forfatter skrevet en
musikdramaforestilling, sammen med instruktøren
Jacques S Matthiessen. Musikdramaet skal udføres
af fem skuespillere og fem musikere. Vi kalder forestillingen ”Månedrengen” (Qaammatip ernera).
– Stykket skal sættes op i Katuaq og er en gave fra
mig til huset og dets dejlige publikum, landet over.
Planen er, at stykket skal sættes op i juni 2017. Så håber jeg, at der bliver råd til, at forestillingen også kan
vises uden for Katuaq: Katuaq er til for hele Grønland, og publikum i andre byer skal have mulighed for
at se og opleve Katuaqs egne produktioner og arrangementer.
– Katuaq er jo hele Grønlands kulturhus.

Katuaq har de perfekte rammer
Gennem tiden har Nunatta Isiginnaartitsisarfia og det gamle Silamiut
haft en frugtbar samarbejdsaftale med Katuaq

Samarbejdet er naturligvis med henblik på at vise teater. Det er gennem tiden blevet til mange forestillinger i Katuaqs sale for både børn og voksne.
– Katuaqs scene egner sig godt til teater. Det er helt
klart en stor fordel at have et samarbejde mellem teateret og Katuaq, også selvom vi er en slags konkurrenter, fortæller Susanne Andreasen, teaterchef på
Nunatta Isiginnaartitsisarfia.
Nunatta Isiginnaartitsisarfia var meget afhængige af
samarbejdet med Katuaq, før de fik deres egen teatersal. Et samarbejde, der ifølge teaterchefen har
fungeret virkeligt godt.
– Vi har fortsat god kontakt til Katuaq, og vi bruger
fra tid til anden hinanden til lidt af hvert. Det kan
være alt fra at låne udstyr til at sparre på kreative
projekter. Vi ser på Katuaq som en god samarbejdspartner og mener, at vi sammen er med til at løfte kulturlivet i Nuuk og i hele Grønland, siger Susanne.
Binder Grønland sammen
Susanne fortæller, at det i et befolkningsmæssigt lille
land er nødvendigt at samarbejde på tværs for at få
tingene til at fungere, da fællesskabet giver flere muligheder.

– På teateret mener vi, at det er kunsten og kulturen,
der binder landet og folket sammen, og at det derfor
er vigtigt, at vi er flere parter, der løfter opgaven med
at skabe, organisere og huse kulturprojekter, siger
hun og fortsætter:
– Der er gode muligheder for udvikling af vores samarbejde på flere planer, og vi ser frem til fortsat at
være i god dialog med Katuaq. Katuaq er et unikt
samlingssted i Grønland og løfter Nuuk op til at være
mere end bare et sted, folk bor. Det er også et sted,
folk lever.
Nunatta Isiginnaartitsisarfia finder det glædeligt, at
kulturhuset har eksisteret i 20 år og fortsat er i udvikling. Teaterchefen har derfor denne hyldest til Katuaq:

Katuaq, vi siger dig tak,
for gode minder og grin og snak.
Vi skaber teater – i har en scene
Det perfekte match, skulle vi mene.
Hip hurra for 20 år,
må kulturen fortsat have gode kår.

En by uden et kulturhus er som et menneske uden ånd
Varste Mathæussen blev leder for Grønlands skuespilskole i april 2016

– Hvis Grønland ikke havde et kulturhus, så ville vi
ikke have haft et sted, hvor vi kunne være i fællesskab. Kunstens verden ville ikke have et ansigt at vise
udadtil, siger Varste Mathæussen.
Grønlands Skuespilskole har en samarbejdsaftale
med Katuaq, som giver skolens elever mulighed for at
se skuespil gratis i Katuaq.
Herudover har Grønlands Teater i forbindelse med
”OuterVision” (dansefestival) i samarbejde med Katuaq givet børn mulighed for at lære noget om grønlandsk maskedans.
Samarbejdet giver anledning til kreativ produktion
Skuespilskolens leder er taknemlig over ovennævnte
ting, som Katuaq har givet mulighed for at udføre:
– At Grønlands Skuespilskoles elever har mulighed
for gratis adgang under deres skolegang gør, at eleverne får mulighed for vurdere teaterstykker, hvilket
vi er taknemmelige for, siger Varste.
Jeg er også glad for, at eleverne i forbindelse med
deltagelse i ”OuterVision” har fået mulighed for at
kunne praktisere de ting, de har lært. De har på den
måde haft mulighed for, under velorganiserede omgivelser, at praktisere de ting, de har lært.

– Jeg vil uden at tvivle sige, at det er uhyre vigtigt
med sådan et samarbejde, når vi tænker på den kreativitet, der produceres, siger Varste.
Det, Katuaq har opnået, giver respekt
Varste er åben for et kontinuerligt samarbejde i fremtiden, da Katuaq fortsat kan benyttes positivt i mange henseender. At have et kulturhus gavner det åndelige liv meget positivt.
– Det er meget vigtigt at have kultur i samfundet gennem arrangementer, seminarer, leg, kunstudstillinger
samt muligheden for som menneske at have et åndehul, når hverdagene bliver for ensformige, siger Varste.
Varste betragter det som stort, at Katuaq har eksisteret i 20 år, selvom der i tidens løb har været enkelte, der har sat spørgsmålstegn ved, om det nu også er
nødvendigt med et kulturhus: Pengene kunne jo
være brugt til andre og bedre formål.
– Men heldigt, at Katuaq blev til! Det er svært ikke at
være taknemmelig med det, vi har set og oplevet indtil nu. Stort tillykke til Katuaq for husets virke i 20 år!
En by uden et kulturhus kan sammenlignes med et
menneske uden ånd, siger Varste.

KIMIK, kunstnersammenslutningen
– Vi har kun hinanden

Lisbeth Karline Poulsen, formand for KIMIK og udøvende kunstner, glæder sig hvert år til at fylde huset
med kunst.
KIMIK havde sin første fællesudstilling i 1998. Samarbejdet med Katuaq har siden dengang været vigtigt for kunstnersammenslutningen: En udstilling,
sammenslutningen har set frem til hvert år, og som
har gjort, at KIMIK som forening har kunnet være aktiv med det formål at fylde huset med nutidig kunst.

– Formålet er naturligvis at præsentere vores bedste
sider, både på husets vegne og på foreningens vegne.
Vi bor i et land, der rummer så mange talenter og muligheder, og Katuaq er til for at vise, hvilke rammer og
muligheder der er inden for teater, kunst og musik, siger formanden for KIMIK.
Hun mener, at samarbejdet mellem Katuaq og KIMIK
er vigtigt. Ikke kun for kunstens skyld, men også for
den brede målgruppe.

– Rammerne for udstillingerne har været udfordrende, men det har aldrig været umuligt. Det har altid
været en glædens dag, når ferniseringen oprinder –
både for vores medlemmer og gæster, fortæller Lisbeth og tilføjer:

– I vores land har vi kun hinanden. Vi skal hjælpe hinanden og samarbejde for at få de bedste resultater.
Ikke kun for os selv, men for alle. Vores kunst skal
nemlig være vedkommende for så mange som muligt
og så bredt som muligt, siger Lisbeth.

– Det er helt klart en fordel, at kulturhuset besøges af
alle mulige gæster, der enten benytter cafeen eller
andet og dermed har mulighed for at få lidt kunst
med sig på vejen, siger hun.

Luftlommer fylder sjælen
Formanden for KIMIK mener, at det at have et kulturhus er vigtig for at have noget at spejle os i.

Vi skal hjælpe hinanden
Samarbejdet mellem KIMIK og Katuaq går langt tilbage og gavner begge parter, da kulturhuset kan
rumme kunstnernes arbejde til glæde for både kunstnerne, gæster og husets personale.

– Det er her vi kan få luftlommer til at fylde vores sjæl
med føde og vores sind med muligheder. Et kulturhus
skal hjælpe os med identitet og som individer. Vi skal
have et kulturhus der rummer en masse gode minder
og som lidt kan være et andet hjem for det der gør os
godt, siger Lisbeth.

Derfor er det et ønske for KIMIK, at Katuaq fortsat
skal være et kulturhus, der har fokus på kunsten og
kulturen; blive ved med at danne rammen for det, der
bevæger sig i tiden.
– Vi skal hele tiden stræbe efter at være og gøre vores bedste for alle os, der benytter huset – uanset om
det er til en kop kaffe, en udstilling eller en uforglemmelig koncert, siger hun og fortsætter:

– Et tyveårsjubilæum er stort. Det, der har været målet i sin tid, er blevet opfyldt: Et mål om at skabe et
hus, der ikke kun har kunnet overleve, men I den grad
også har levet. Jeg ønsker Katuaq al held og lykke til,
og må jeres nordlys spredes vidt og bredt.

Katuaq, de kunststuderendes
udstillingssted
Kunstskolen i Nuuk blev skabt af Hans Lynge og Bodil Kaalund
i 1981 og udviklet gennem de efterfølgende år

Uddannelsen på skolen er af et års varighed, og der kan optages 5
elever om året. Gennem årene har Kunstskolen optaget mange
elever, og siden 1991 har Arnannguaq Høegh siddet som leder for
skolen.
– Hvert år, når eleverne er blevet færdige med deres skolegang,
holder de udstilling i Katuaq. Denne ordning har nu kørt gennem
ganske mange år, og det udnytter vi til fulde, fortæller Arnannguaq.
Hun tilføjer, at hun personligt kunne ønske sig – set med kunstner
øjne – at der blev givet mere plads til bedre egnede udstillingsområder, med fokus på det rette lys og med respekt for det miljømæssige.
– På denne måde ville folk, i ro og mag og uden forstyrrende elementer, kunne nyde kunstudstillingerne, siger Arnannguaq.
Da Katuaq blev åbnet, var det oprindeligt tanken, at Kunstskolen
skulle have til huse der, men dette blev ikke realiseret som følge af
politiske beslutninger.
– Jeg ønsker Katuaq tillykke med jubilæet. Det, at have et kulturhus, har stor betydning. Det er tydeligt at se, at befolkningen
værdsætter og er glade for at sidde inde i ”huset” og se sig omkring, siger Arnannguaq.

Katuaq er frontløber i filmforevisning

– Katuaq har selvfølgelig altid været frontløber, når
grønlandske filmskabere skulle vise deres film. Vi plejer at sige, at den grønlandske filmverden først lige er
begyndt, og at vi derfor stadig har brug for masser af
samarbejde med forskellige instanser – også Katuaq,
siger Pipaluk Kreutzmann Jørgensen, formand for
filmbrancheforeningen, FILM.GL, og ejer af filmproduktionsselskabet Karitas Produktion.
FILM.GL og andre filmproducenter har gennem årene samarbejdet med Katuaq, blandt andet i forbindelse med filmprisuddelingen Innersuaq og forskellige filmforevisninger.
– Det er mest biograflederen, vi plejer at samarbejde
med – også i forbindelse med de filmfestivaler, der
har været, og den kommende filmfestival, der bliver
afholdt til næste år. Biograflederen har godt kendskab til det praktiske og kender huset rigtigt godt, siger Pipaluk.
Omkring det fremtidige samarbejde, siger Pipaluk, at
det er en selvfølgelighed, at filmskabere, men også
FILM.GL, samarbejder med Katuaq.

– Jeg har dog en stor drøm om et kulturhus, der også
indeholder produktionsværksteder. Hvor ville det
være fedt, hvis FILM.GL havde et lille produktionsværksted i Katuaq, hvor vi kan skabe film selv – eller
sammen, siger Pipaluk.
Pipaluk mener, at det er enormt vigtigt, at vi i Grønland har et centralt kulturhus, der baner vejen frem
for andre kulturhuse i Grønland.
– Ja! Det er så vigtigt med et kulturhus. Når vi sammenligner os selv med Nunavut eller Nunavik, så er vi
mange år foran, hvad angår bevarelse af kultur, og det
med at have et aktivt kulturhus. Men vi skal også huske, at et kulturhus ER et kulturhus og ikke kun et
konferencested. Katuaq er et fedt mødested for
mennesker, og der er rigtig mange, gode arrangementer, men måske kan Katuaq fokusere lidt mere på
kultur på hverdagsbasis, med produktionsværksteder for kunstnere og med en bredere målgruppe, siger Pipaluk Kreutzmann Jørgensen.

Top 15 biograf film i Katuaq
1. Qaqqat alanngui, 2011
		
9708 gæster
2. Titanic, 1998
7060 gæster
3. Qaammarngup uummataa,1998
		
6461 gæster
4. Frk. Smillas fornemmelse for sne, 1997
		
6011 gæster
5. Sume: Mumisitsinerup nipaa, 2014
		
5145 gæster
6. Unnuap taarnerpaaffiani, 2014 + 2015
		
4396 gæster
7. Eksperimentet, 2010
		
4324 gæster
8. Hinnarik, 2009
		
4127 gæster
9. Ringenes Herre: Kongen vender tilbage, 2003
		
3816 gæster
10. Inuk, 2012
		
3507 gæster
11. Star wars: The force awakens, 2015
3001 gæster
12. Hobbitten: Femhærgeslaget, 2014
		
2089 gæster
13. Jurassic World, 2015
		
1926 gæster
14. Idealisten, 2015
		
1557 gæster
15. Fifty shades of Grey, 2015
		
1124 gæster
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Det er i orden at være lidt fræk, Katuaq!

– Vi har både spillet i Lille sal, Store sal og foyeren. Og
det har været rigtig godt, da beliggenheden er central. Børnene har altid syntes, at det var sjovt at spille
i Katuaq, og samarbejdet med Katuaq har altid været
godt, siger Kenneth Horsbrugh, leder af musikskolen.
Musikskolen har benyttet sig godt af Katuaq som
koncertsted, når eleverne skulle vise deres nye færdigheder.
– Vi får engang i mellem lov til at spille i foyeren i Katuaq gratis, og samarbejdet plejer at gå smertefrit.
Annonceringen, teknikerne og faciliteterne kører,
som de skal. Og lyden er ganske brugbar.
Omkring det fremtidige samarbejde kunne Kenneth
godt tænke sig at benytte de kunstnere, der spiller i
Katuaq.
– Hvor ville det være sjovt at samarbejde med diverse kunstnere, der optræder i Katuaq. De kunne for
eksempel bruge lidt tid på at undervise på musikskolen, når de nu er her. Det er i hvert fald nogle af de
ting, jeg godt kunne tænke mig at samarbejde med
Katuaq om, siger Kenneth.

Om vigtigheden af et kulturhus, siger Kenneth:
– Er du sindssyg, mand. Det er enormt vigtigt! I et
kulturhus lægger kunstnerne deres hjerteblod i deres projekter, når de skal optræde. Fordi Katuaq er
Grønlands centrale kulturhus, og et kulturhus er et
samlingssted for mennesker. Det er en vigtig del af
Grønlands identitet, der kommer til udtryk gennem
arrangementerne i Katuaq. Et kulturhus er med til at
bevare den grønlandske kulturarv, men huset har
også et udadvendt element, da huset også beskæftiger sig med udenlandske kunstnere og kunstarter og
dermed peger ud i den store verden, siger Kenneth.
Han nævner også, at selve bygningen gør, at stedet er
attraktivt.
– Stedet er fantastisk, og faciliteterne ligeså. Det er
godt, at Katuaq både henvender sig til det store, brede publikum, men også sætter mere smalle og provokerende arrangementer op. Bliv ved med det! Den
flotte foyer er også meget egnet til performances og
udstillinger. Måske kan det udnyttes endnu bedre?
Afslutter Kenneth.

Samarbejde er bedre end at arbejde på egen hånd

Sermermiut, Ilulissat
– Katuaq, håndtrommens slagpind. Fra hjertet tillykke med tyveårsjubilæet. Du har nu nået mange år og
har i disse mødt mange medarbejdere og kreative
mennesker. Du har givet styrke til folk og givet langvarende inspiration til disse. Du har givet nogle af
dem glædestårer, fået folk til at grine og fået dem til
at vise vrede, men også givet dem styrke til forsoning,
siger arrangementskoordinator i Kulturhus Sermermiut i Ilulissat, Randi Broberg.
Katuaq og kulturhuset I Ilulissat, Sermermiut, samarbejder primært omkring musikarrangementer.
– Samarbejdet er vokset gennem de seneste år, takket være det gode forhold, vi har, medarbejderne
imellem. Der er planer om at udvide samarbejdet inden for områder, man ikke har gjort sig så meget i til
dato. For det er bedre at samarbejde end at arbejde
på egen hånd, når vi skal sikre at flere i den grønlandske befolkning nås, udtaler Jonas Fleischer, der er leder for kulturhuset Sermermiut.
Jonas er enig med Randi i, at der er brug for og behov
for kulturhuse rundt omkring I landet.
– Kulturhuse skaber sammenhold og udfylder fysiske
og sjælelige tomrum. De kan ikke undværes i dag, for
det er jo nødvendigt, at krop og sjæl følges ad, så vi

kan blive harmoniske, siger Jonas og Randi samstemmende.
Taseralik, Sisimiut
Kulturhuset Taseralik i Sisimiut samarbejder med Katuaq på forskellige områder, til tider omkring teaterforestillinger, koncerter m.v.
– Ligesom med andre kulturhuse er vores samarbejde godt og nødvendigt, for vi udveksler ideer og deler
erfaringer. Vores land ligger ret isoleret i forhold til
andre lande, og derfor er det nødvendigt, at vi samarbejder, f.eks. omkring udgifterne til at sende kunstnere afsted rundt omkring i landet, siger lederen af Taseralik, Arnajaraq Støvlbæk.
Arnajaraq mener også, at det er vigtigt, at der er et
kulturhus, så rejseaktiviteter kan planlægges fra et
centralt sted, og det dermed sikres, at de kulturelle
arrangementer spredes så meget som muligt i landet.
– Hvis der ikke havde været kulturhuse forskellige
steder, så ville indbyggerne selv skulle have etableret
samlingsstederne, hvor der kan nytænkes, men så ville de formentlig have været brugt fortrinsvis som fritidsværested.
– Derfor er kulturhuse vigtige. For husene er ikke
kun åbne, når folk har fri, så de kan anvendes som et

frit samlingssted, men de sikrer også, at kvalitet på
kunst, musik og andet højnes, siger Arnajaraq.
– Katuaq, tillykke med de 20 begivenhedsrige år!
Gennem dig tilføres vores land, de nordiske lande og
andre lande store og stærke følelsesmæssige oplevelser.
Puilasoq, Qaqortoq
Lasse R. Gustavsen, kultur- og fritidsleder I Kommune Kujalleq samt leder af kulturhuset “Puilasoq” i
Qaqortoq, mener også, at kulturhuset I Qaqortoq og
Katuaq har et godt samarbejde, der fremmer de gode
ideer.

– Vores samarbejde sikrer bl.a. at udgifterne til arrangementer holdes nede, hvilket er en stor fordel. Derfor håber vi, at samarbejdet kan blive endnu større
fremover, siger Lasse.
Han mener desuden, at et centralt kulturhus er vigtigt, da det sikrer, at arrangementer, der ikke umiddelbart er økonomisk grundlag for, kan gennemføres
og vises flere steder på en smidig måde.
Men de andre enkelte kulturhuse rundt omkring er
også med til at gøre os mere åbne for omverdenen og
mindsker vores afsondrethed. Katuaq, tak for vores
gode samarbejde. Vi håber, at det vil fortsætte i årene
frem, siger han.

KNR ser frem til nye muligheder
Siden Katuaq kom i brug for 20 år siden, er der transmitteret mange timers
radio- og tv-underholdning via KNR radio og tv

Hvem husker ikke ”Aliikkusiarfik”? Det folkekære underholdningsprogram, som Kalaallit Nunaata Radioa
(herefter: KNR) troligt sendte hver fredag aften? Eller da den store sal dannede rammerne for en direkte
tv-transmission ved en særlig højtidelighed i forbindelse med overgangen fra 1999 til 2000? Eller når
der var udenlandske symfoniorkestre? Eller når vores egne musikere, kor og sangere optrådte på scenen, og det hele blev sendt direkte på tv?
Ovenstående er et tilbageblik på et frugtbart samarbejde mellem KNR og Katuaq. Et samarbejde, der har
gjort, at den kulturelle oplevelse nåede hele kysten
rundt. Et samarbejde, som også gav lytterne i KNR
mulighed for at blive underholdt. For i flere år blev
der ligeledes transmitteret mange underholdende
udsendelser via radioen.
– Vi har gennem tiden transmitteret mange af Katuaqs underholdningstilbud via radio og tv. Det er ingen hemmelighed, at dette samarbejde ikke har været særlig synligt de seneste år. Men vi er åbne for
nye aftaler for at styrke samarbejdet til befolkningens fordel, siger Karl-Henrik Simonsen, direktør for
KNR.

Vi skal formidle kulturen
KNRs direktør er bevist om, at formålet med samarbejdet med Katuaq var og er at formidle de kulturelle
budskaber til hele landet.
– Det er vigtigt for samhørigheden i landet – for vores kultur, identitet, sprog og sange – at vi bevarer
denne arv for ikke at glemme vores kultur. Derfor ønsker vi at forbedre og styrke samarbejdet med Katuaq, med henblik på både at støtte kunstnere, musikere og sangskrivere samt sidst, men ikke mindst, at
transmittere til hele Grønland, siger Karl-Henrik.
Intet kulturhus, ingen identitet
Karl-Henrik glæder sig over kulturhusets jubilæum
og understreger også vigtigheden af det for at opretholde kulturen:
– Uden et kulturhus er vi fattige. Man kan sige, at vi
mangler identitet. At Katuaq har eksisteret i 20 år, viser kun, at befolkningen har behov for dette sted.
– Derfor skal der lyde et stort tillykke og en varm tak
til Katuaq for det gode samarbejde gennem årene. Vi
ønsker jer et fortsat godt arbejde for Grønlands befolkning.

Foreningerne samles i Katuaq
De små kulturelle foreninger kommer i Katuaq og udøver det bedste, de har.
De nyder det og holder af stedet

Naja Demant, leder af Nordisk Koncertkor
Hvad betyder Katuaq for jer?
– Vi har haft fornøjelsen af en god samarbejdsaftale
med Katuaq gennem mange år, hvor vi har været Katuaqs “hus-kor”. Det giver os som frivilligt amatørkor
mulighed for at arbejde i et professionelt set-up med
dygtigere teknikere og sparringspartnere. Vi kan
både lave større og mindre koncerter, og der er stor
lydhørhed over for vores utraditionelle ideer og opsætninger. Der er optimale rammer og professionelle
mennesker, der kan hjælpe os med at udvikle løsninger I forhold til vores kunstneriske ambitioner. Det er
et mødested, der skaber gode rammer for både klassiske og rytmiske koncerter.
Hvad er den største oplevelse, du har haft med
foreningen i kulturhuset?
– Vi har haft mange store oplevelser i Katuaq. Vi føler,
vi bliver en del af byen, når vi stiller os ind i Katuaq og
øver, forbereder og optræder. Vi møder mange mennesker på den måde: Nogle, som bare skal ind og hente en kop kaffe eller lige se på en filmplakat. De får sig
en god overraskelse, når der pludselig står 40 glade
sangere og øver en julesang, en klassisk sats, eller en
rocksang midt i foyeren.

Ruth Montgomery-Andersen,
leder af Qiajuk
Hvad betyder Katuaq for jer?
– Katuaq er hjertet for scenekunst i Grønland. Det er
et hus, som både er smukt og funktionelt. Katuaq har
været med til at etablere dans som en kunstform i
Grønland. Det har været fremsynet i forhold til at
forstå, at dans også er noget, som Grønland får gavn
af.
Hvad er den største oplevelse, I har haft i kulturhuset?
– Qiajuk har haft mange store oplevelser I Katuaq efterhånden. Men den største oplevelse er det tilbagevendende QITIK danseshow med 100 børn og unge
mellem 5- 21 år på scenen. At opleve de glade børn,
forældre og Nuuk-borgere er ubeskriveligt.
Juaaka Lyberth,
formand for Grønlands Forfatterforening
Hvad betyder Katuaq for jer?
– For Grønlands Forfatterforening (KA) og medlemmernes aktiviteter har Grønlands Kulturhus betydning været minimal. Det skyldes måske karakteren af
KA medlemmernes aktiviteter.

KA har kun haft få aktiviteter i Katuaq i årenes løb.
Her har forfattere og deres læsere kunnet mødes
med hinanden på forfatteraftener. For forfatterne
har Katuaq dog en anden og større betydning via forlagsvirksomhederne, da forlagene har anvendt Katuaq til at præsentere de nye bøger. KA og KAs medlemmer glædede sig over weekendseminaret om forfatterens rolle i samfundet samt litteraturaftenen,
der fandt sted oktober 2016.
Hvad er den største oplevelse, I har haft i Katuaq?
– Præsentation af nye bøger, når forlagene udgav nye
bøger. Det er altid en god oplevelse.
Tidligere har Katuaq udgivet kunstnerbøger og bøger om kulturhuset. Dem har KA glædet sig meget
over, da de har kunstfaglig betydning for den grønlandske litteratur. For mig personligt har der været
rigtig mange spændende, nyskabende og gode oplevelser igennem al den tid, Katuaq har eksisteret.

Marianne “Varna” Nielsen,
Qilaatersortut
Hvad betyder Katuaq for jer?
– Katuaq er stedet, hvor kulturelle arrangementer afholdes. Over årene har det været det sted, som jeg
personligt har nydt at optræde mest.
Hvad er den største oplevelse, du har haft i kulturhuset?
– Den bedste oplevelse i Katuaq, jeg har haft, var i
august 2014, hvor jeg trommedansede for kronprinseparret og deres børn, sammen med mandekoret
Qissiat.
Styrken og symbolet bag en trommedansende kvinde
– støttet af og med opbakningen fra et helt mandekor
– har været den bedste oplevelse indtil nu.

Gode projekter

Rasmus Lyberth – Den store stemme med band på turné for Katuaq
Et af Katuaqs vigtige mål har været mere synlighed på kysten,
og dette arbejde har Katuaq øget de senere år

Den store turné med Rasmus Lyberth og hans band
blev afviklet med stor succes i ikke mindre end 12
byer i årene 2015-2016. Turneen gik til Uummannaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Upernavik, Aasiaat og
Nuuk, Sisimiut, Maniitsoq, Qeqertarsuatsiaat, Qa
qortoq, Narsaq og Paamiut. Turen til Sydgrønland
foregik på passagerskibet Sarfaq Ittuk.
Rasmus besidder en ganske speciel evne til at formid-
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le de dramatiske, storslåede og kontrastfyldte fortællinger, der både findes i Grønlands natur og menneskeskæbner.
Den grønlandske sanger, sangskriver og skuespiller
har siden 1970’erne været et af landets mest populære ansigter. Overalt, hvor han kom med sit band,
var der begejstret publikum, både i kulturhuse,
sportshaller og på havnekajene.

Trommedans

Trommedansen har fået et nyt liv og dyrkes flittigt
både i foreninger, workshops og som en del af flere
projekter, holdt i og uden for Katuaq.
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Foyerkoncerter

Katuaq arrangerer omkring 8 foyerkoncerter årligt
med populære bands fra især Grønland, Arktis og
Norden. Engang imellem får Katuaq også besøg af internationale navne. Foyerkoncerterne er efterspurg-

te både af publikum og de bands, der spiller i Katuaq.
Det er en ganske speciel og intim oplevelse, man får
ved at spille i Katuaq, og responsen fra publikum er
som regel ikke til at tage fejl af.

Nationaldagen

Katuaq har taget initiativ til at rykke festligholdelsen
af nationaldagen udenfor i den gamle bydel i Nuuk.
Kommuneqarfik Sermersooq og Katuaq har de senere år samarbejdet om at holde arrangementet, der
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har været en stor succes med masser af kulturoplevelser for store og små. En ganske stemningsfuld oplevelse, man ikke må gå glip af.

Qooqqut Festival

Katuaq har rykket festivalideen ud af Nuuk by. Ud i
den skønne natur ved Qooqqut, hvor der hvert efterår bliver holdt en to-dages festival i bunden af fjorden. Folk kommer i deres egne både og slapper af til
musik og kulturaktiviteter for hele familien. Festiva-
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len er blevet til i godt samarbejde med Qooqqut
Nuan og Arctic Umiaq Line. Flere lokale foreninger
og kunstnere af alle slags, både fra Grønland og udlandet, bidrager til festivallen.

Samarbejdet mod vest

Katuaq har ved flere lejligheder haft besøg fra vores
naboer mod vest ved fantastiske kulturarrangementer. Disse besøg er med til at styrke vores samarbejde.
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Det fantastiske mødested

En 5 stjernet oplevelse

Katuaq – Grønlands kulturhus rummer en unik mulighed for at kombinere det faglige med natur- og
kunstneriske oplevelser, midt i et moderne arktisk
samfund. Kulturhusets centrale placering i byen, nær
forretninger, supermarkeder og overnatningsmuligheder gør det attraktivt for mødegæster at holde
møde eller konference i fem stjernet kvalitet.
Rummelig, fleksibel og imødekommende
Katuaqs lokaler er rummelige og fleksible, hvilket gør
det muligt at arrangere små møder eller de helt store
konferencer, med op til 510 deltagere. Alle lokaler
kan indrettes efter konferencens behov og ønsker.
Dette gælder også på det tekniske område, hvor Katuaq råder over egen teknisk stab med stor erfaring
indenfor lyd, lys og transmissioner via video og telefon.
Katuaq gør meget ud at frontpersonalets service
overfor gæster. Personalet er derfor klar til at modtage gæster fra hele verden og altid med et smil og den
imødekommenhed som personalet i Katuaq er kendt
for.

Fejring af de største begivenheder i Katuaq
Katuaq har lagt lokaler til mange store konferencer
og selskaber gennem årene; herunder ICC’s generalforsamlinger, Grønlands Hjemmestyres 25 års jubilæum, Nuuk Kommunes 275 års jubilæum, Selvstyrets indførelse, gallamiddage med deltagelse af H.M.
Dronning Margrethe og H.K.H. Prins Henrik, Future
Greenland konferencer, Vestnorden Travel Marts og
mange flere.
Oversigt af konferencelokaler
• Hans Lynge Salen 508 personer
• Lillesalen 80 personer
• Venskabssalen 30 personer
• Byorkestersalen 24 personer
• T1 15 personer
• T2 15 personer

Katuaq har været med til at gøre vores omdømme i udlandet smukkere

Inuit Issittormiut Kattuffiat, ICC, afholder generalforsamling hvert fjerde år, hvor det bliver bestemt,
hvor i Arktis næste generalforsamling skal afholdes.
To generalforsamlinger er indtil videre blevet afholdt
i Katuaq.
– Da ICC afholdte generalforsamling I 1998 og 2010,
benyttede vi en ny mulighed i Grønland, da vi holdt
møde i den store koncertsal, der kan indrettes som
en konferencesal. Det gav en god ramme om konferencen, at vi havde materialet til generalforsamlingen tæt på, og der var mulighed for bespisning. Kort
sagt må man sige, at Katuaq er et godt sted at afholde
konferencer, hvor der også er gode muligheder for
løbende information og for udstilling af kunstværker,
udtaler Hjalmar Dahl, Præsident for ICC i Grønland.
Han supplerer med, at en af de vigtigste ting ved at
have et kulturhus er, at det er med til at bevare vores
kulturarv, og at det er svært at forestille sig et Grønland uden et kulturhus.
– Det er meget svært at forestille sig. At tænke sådan
viser blot, hvor vigtig og grundlæggende Katuaq er

for Grønland i dag samt understreger, hvor vigtigt
det er at have et kulturhus. Hvis Katuaq ikke eksisterede, ville Grønland måske være fattigt i åndelig forstand, men heldigvis er det ikke sådan, siger Hjalmar.
Han siger yderligere, at Katuaqs 20 års jubilæum viser, at Katuaq har fulgt med i den globale udvikling.
– Katuaqs eksistens i så mange år viser i sig selv, at
Katuaq er en vigtig og nødvendig institution. Det viser også, at Katuaq følger med udviklingen, idet Katuaq i flere tilfælde har vist, at mange mødeaktiviteter tåler sammenligning med andre store internationale arrangementer. Katuaq har en udadvendt rolle
som værtssted og viser på en smuk måde Grønland
til omverdenen, siger Hjalmar.
– Fra ICC ønsker vi Katuaq stort tillykke med jubilæet – og ønsker Katuaq en lys fremtid. Vi håber, at Katuaq vil fortsætte med sin udadvendte og gode rolle i
fremtiden, afslutter Hjalmar.

Sponsorer,
gæster og personale

Sponsorerne

NunaFonden
Hvorfor støtter I kulturen?
NunaFonden er en almennyttig ikke-erhvervsdrivende fond, der har til formål at virke til gavn for velgørende formål i Grønland.
De seneste 30 år er cirka 75 % af fondens tilskudsmidler gået til kulturelle formål, herunder også breddeidræt, idræt som sundhedsfremmende fritidsaktivitet og som et godt forebyggelsesfritidstilbud.
Det er NunaFondens holdning, at kulturelle aktiviteter over tid er det bindemiddel, som holder et folk
sammen - og derudover for os inuitter over tid er det
store maleri, som andre folkefærd kan spejle os inuitter i, i forhold til dem selv.
Da NunaFonden har begrænsede midler at dele ud
af, er det i fondens interesse, at fondens midler til kulturelle aktiviteter kommer så mange til gavn, som det
overhovedet er muligt.
Hvad er jeres erfaringer som sponsor for Katuaq?
Katuaq har været en institution, via hvilken fonden
har kunnet give tilskud til det grønlandske folk, både
via aktiviteter i Nuuk, men også via Katuaqs aktiviteter ude på kysten. Det er vores klare holdning, at Katuaq har et godt og tæt samarbejde med landets tre
andre kulturhuse og andre lokale aktører.

Derudover har Katuaq hvert år vendt tilbage til
NunaFonden med klare og tydelige rapporteringer
om, hvordan og hvorledes fondens tilskudsmidler er
blevet realiseret efter fondens overordnede anvisninger om, hvad fondens tilskudsmidler skal anvendes til.
Lykønskning
NunaFonden ønsker Katuaq et stort tillykke med sin
20 års fødselsdag. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde også de næste 20 år.
Kalaallit Nunaanni Brugseni
Hvorfor støtter I kulturen?
Kultur er en vigtig del af vores identitet. Det er kendetegnet for vores værdier og traditioner. Kultur binder ligeledes samfundet sammen, siger direktør i
Kalaallit Nunaanni Brugseni, Susanne Christensen.
Lykønskning
Katuaq er en vigtig brik i det grønlandske samfund.
Huset er rammen om fællesskab, og det er her, man
bliver inspireret, hvad enten det handler om kunst eller musik. Stort tillykke til Katuaq. – Stedet, der binder folket sammen.
TelePost
Hvorfor støtter I kulturen?
Kulturen er en vigtig del af sammenholdet i det grønlandske samfund og Grønlands ansigt udadtil. Det

har TELE-POST, som et af landets største virksomheder, et ansvar for at støtte op om, siger administrerende direktør i Telepost Kristian Davidsen.

spænd inden for kunst og kultur, vi har i det grønlandske samfund. Vi ser frem til at følge Katuaqs udvikling
de næste mange år.

Hvad er jeres erfaringer som sponsor for Katuaq?
Vi er som sponsorer glade for, at pengene bruges til
mangfoldige kulturelle oplevelser, og at Katuaq er et
samlingspunkt for alle i samfundet. Vi har et tæt og
godt samarbejde med Katuaq, når vi selv har arrangementer i huset. Vi er desuden glade for, at vores
medarbejdere også får mulighed for at få glæde af
oplevelserne.

GrønlandsBANKEN
Hvorfor støtter I kulturen?
Kulturen i Grønland er helt sin egen. Vi har en stærk
kultur i en lille og meget spredt befolkning. Det gør
den særlig, men også ganske skrøbelig. For at kulturen skal kunne få de bedste vilkår for udbredelse i
samfundet til glæde for alle borgere i Grønland, kræver det økonomisk støtte. GrønlandsBANKEN har
som Hele Grønlands BANK naturligvis valgt at blive
kultursponsor for Grønlands Kulturhus – Katuaq, da
kulturen er berigende for både store og små. Den
samler os, underholder os og får os til at reflektere
over vores liv på nye og udfordrende måder. Det, synes vi, er vigtigt, og det vil vi gerne være en del af, si-

Lykønskning
Stort tillykke med de første 20 år som Grønlands kulturhus. Katuaq er med til at udvikle kulturen og giver
plads til mange forskellige kunstarter. På den måde
har Katuaq haft en stor indvirkning på det brede

ger bankdirektør i GrønlandsBANKEN Martin Kviesgaard.
Hvad er jeres erfaringer som sponsor for Katuaq?
Siden åbningen i 1997 har Grønlands Kulturhus –
Katuaq huset underholdning og kulturel indsigt året
rundt. Katuaq viser mangefacetteret kunst, lige fra
rungende rockguitarer og underholdning for børn til
tankevækkende udstillinger. Disse oplevelser har
GrønlandsBANKEN med stor fornøjelse taget del i.
Samtidig oplever vi Katuaq som en professionel og
udviklende samarbejdspartner, hvor man får noget
for pengene – også som sponsor.
Lykønskning
GrønlandsBANKEN vil som hovedsponsor ønske
Grønlands Kulturhus – Katuaq tillykke med dets tyveårsjubilæum. Lige fra Katuaq åbnede og frem til i
dag har kulturhuset udstillet kunsten og kulturen i

alle former og har leveret underholdning for borgere
i alle aldre. Kulturen i Grønland er stærk og samtidig
sårbar, men med Katuaq har vi det bedst tænkelige
fundament til at bevare den ene fod i den traditionelle kultur og den anden i en ny og fremadskuende.
Stort og velfortjent tillykke med de 20 år!
Air Greenland
Hvorfor støtter I kulturen?
Som Grønlands flyselskab, har Air Greenland det store privillegie og ansvar at være hjørnestenen i landets
infrastruktur. Vi ser det som vores fineste opgave at
binde landet sammen og det gør vi også kulturelt. Derfor støtter vi kulturen, blandt andet igennem vores nu
20-årige sponsorat af Katuaq.
Hvad er jeres erfaringer som sponsor for Katuaq?
Air Greenland er stolt over at have været en del af
Katuaqs varierede og mangeartede kulturprojekter

og -tilbud igennem årene. Vi anser Katuaq som en af
de væsentligste drivkræfter i Grønlands kulturliv.
Lykønskning
Stort tillykke med jubilæet, som kulturinstitution er I
med til at sætte vigtige emner på dagsordenen på
kreative måder – tak for 20 års trofast indsats!
BankNORDIK
Hvorfor støtter I kulturen?
Et samarbejde mellem grønlandsk erhvervsliv og kulturen bidrager til at skabe gode rammer for det grønlandske kulturliv. Katuaqs kulturarrangementer når
bredt ud, og arbejdet med at udbrede kulturen i samarbejde med foreninger og institutioner skaber flere
ringe i vandet.

Hvad er jeres erfaringer som sponsor for Katuaq?
Katuaq er en særdeles interessant og indbydende
kulturel institution med gode faciliteter og et spændende program. Vi sætter stor pris på samarbejdet,
som giver os mulighed for at understøtte bredden i
det grønlandske kulturliv samt bidrage til udbredelsen af kulturelle grønlandske arrangementer.
Lykønskning
Vi vil gerne sige tak for et godt og værdifuldt samarbejde og sender de varmeste lykønskninger til Katuaq. Vi ser frem til et fortsat givende partnerskab.

Superbrugerne

Bilo Stigsen, superbruger af Katuaq

Anja Jochimsen, superbruger af Katuaq

Hvad er det, som gør det dejligt at komme i Katuaq?
– Der er to ting: Den ene er, at det er en meget flot
bygning med behagelige og inspirerende rum. Den
anden er, at Katuaq har attraktive tilbud, som for eksempel udstillinger, koncerter, konferencer, café og
biograf. Og så hjælper den centrale placering i midtbyen selvfølgelig også.

Hvad er det, som gør det dejligt at komme i Katuaq?
– Det store lyse rum, den afslappede stemning, den
gode betjening, indspark til fantasien – og så den
gode mad!

Hvor vigtigt er det for dig, at vi har et kulturhus?
– Det er utroligt vigtigt for vores by som landets hovedstad at have et kulturhus, fordi det er alles hus.
Kulturen er vores alles sammen.
Vi har et mødested i cafeen, vi kan blive inspireret
igennem udstillinger, more os til koncerter og blive
klogere til konferencer. Vi er faktisk heldige, at vi har
et kulturhus.
Hvad er det bedste, huset byder på?
– Det er alle mulighederne. Bygningen er fra den første dag blevet en signatur for vores dejlige by og landets hovedstad. Jeg vil vove at påstå, at Katuaq er
Grønlands første bygning med en arkitektur i verdensklasse.

Hvor vigtigt er det for dig, at vi har et kulturhus?
– Jeg mener, det er meget vigtigt, at vores hovedstad
har et kulturhus, hvor landets kunst og kunstnere kan
opleves – og som kan være et uformelt mødested
både for folk herfra og udefra. Og for mig personligt
er det afgørende, at her findes et sted, hvor jeg har
mulighed for at opleve forskelligartede kunstneriske
udtryk.
Hvad er det bedste, huset byder på?
– For mig er det bedste de ’små skæve’ film, som kan
overraske og forundre en og sætte tankerne i gang.
Ofte film fra fjerne lande eller film, lavet ud fra helt
andre kulturer eller fortællevinkler. Det holder jeg
meget af! I Katuaq er der efterhånden opbygget en
rigtig god tradition med ’Art Cinema’ hver 14. dag, og
’DOX:BIO’ hver anden måned. Nuan´!
– Koncerterne i Store sal er også dejlige. Her kan man
kan sidde og slappe af og nyde livemusik. Jeg synes
også, at det er fint, at der er teater, der både er for
voksne og for børn.

Hvordan lyder din lykønskning til Katuaqs
tyveårsjubilæum?
– Tak for 20 års mange, dejlige oplevelser! Og TAK for personalets venlige og professionelle service. TILLYKKE med
det! Håber, Katuaq fortsat må være et hyggeligt og inspirerende sted at komme!
Maria Motzfeldt, superbruger af Katuaq
Hvad er det, som gør det dejligt at komme i Katuaq?
– Der er højt til loftet og en dejlig atmosfære. Et dejligt sted
at nyde sin frokost, aftensmad eller en kop kaffe i caféen.
Om det er med venner, ens familie eller forretning. Det er
også et dejligt sted at holde sine arrangementer, udstillinger, koncerter m.m., fordi der er plads og gode faciliteter. Og
så er der selvfølgelig bland-selv-slik og popcorn i biograf
kiosken. DET er dejligt!
Hvor vigtigt er det for dig, at vi har et kulturhus?
– Jeg synes, det er fantastisk, at vi har et samlingssted for
børn, unge, voksne og gamle. Fra Nuuk, fra kysten og fra
hele verden. Her mødes vi, forskellige kulturer og verdenshjørner imellem, under dejlige og lækre omgivelser. Deler
og tager imod.
Hvad er det bedste, huset byder på?
– Byens bedste burger og plads. Plads til mange mennesker.
Hvordan lyder din lykønskning til Katuaqs tyveårsjubilæum?
– Kære Katuaq, Tak for mange, dejlige stunder. Alt fra børnearrangementer, koncerter, flotte udstillinger, teater og
filmpremierer til grin og gys i din biograf. Dejlige frokoster
og aftensmad i godt selskab. Bogudgivelser, receptioner og
spændende konferencer.
Må du stå lige så flot de næste 20 år og byde på endnu flere
gode stunder. Pilluarit!

Katuaqs personale
De ansatte i Katuaq er glade for at være en del af huset.
De føler sig også som en del af den kulturelle samhørighed
Læs her deres oplevelser – og ikke mindst deres lyk
ønskning til huset.
Evy Aller Holding, café og konferencechef
Hvordan oplever du, at du bidrager til kulturen?
– I samarbejde med mine medarbejdere i køkken og
café skaber jeg en madkultur baseret på grønlandske
råvarer. Cafeen er et kulturelt samlingspunkt for
mange kunstnere, og vi prøver hele tiden at forbedre
cafeen blandt andet ved at afholde cafekoncerter
med up-coming kunstnere.
Hvilke oplevelser ville du ikke være foruden i Katuaq?
– Mangfoldigheden. Der er ikke en dag, der er ens
her i huset.
Hvordan oplever du brugernes respons på jeres tilbud?
– Der er altid negativ og positiv respons, og vi tager
begge dele til efterretning, så vi her i huset imødekommer så mange som muligt. Men generelt møder
jeg mest positiv respons.
Hvordan siger en ansat tillykke til sin arbejdsplads?
– Tillykke Katuaq med dit tyveårsjubilæum. Du vokser hele tiden på kulturelle arrangementer, konferencer og ikke mindst køkkenet, som står stærkt i dag.
Jeg glæder mig til endnu flere år i Katuaq med fantas
tiske kolleger og nye udfordringer.

Anton Overballe, arrangementschef
Hvordan oplever du, at du bidrager til kulturen?
– Jeg er en del af et lille hold, som arrangerer 60-70
arrangementer årligt i form af teater, musik, workshops, festivaller og turneer på kysten. Det er rigtig
mange kulturelle arrangementer, når man tænker på,
at vi kun er 3-4 personer, der organiserer alle arrangementerne. Grønland er et stort land med en masse
udfordringer, men jeg synes, vi bliver bedre og bedre
til at nå ud til hele landet. Det er noget, vi har fokus på
at udvikle, så vi fremover kan nå ud til flere byer og
bygder. Jeg synes, vi generelt gør et godt stykke arbejde for kulturen i Grønland.
Hvilke oplevelser ville du ikke være foruden i Katuaq?
– Der er så mange gode oplevelser, man får gennem
Katuaq, så det er rigtigt svært at udvælge specifikke
oplevelser. Men oplevelsen af glade publikummer og ikke mindst tilfredse kunstnere – giver enorm
energi, glæde og lyst til at fortsætte med at arbejde
med kultur.
Hvordan oplever du brugernes respons på jeres tilbud?
– Jeg oplever, at mange af vores tilbud bliver godt
modtaget af publikum. Vi prøver hele tiden at have
tilbud til alle aldersgrupper og nå ud til flest mulige
målgrupper. Det er selvfølgelig ikke altid nemt at
gøre alle glade, men jeg føler generelt, at brugernes
respons er positiv.

Hvordan siger en ansat tillykke til sin arbejdsplads?
– Jeg ønsker Katuaq, alle medarbejdere og brugere
af kulturhuset, både udøvende kunstnere og gæster,
tillykke med jubilæet. Jeg håber, at vi alle kommer til
at passe godt på vores kulturhus, så vi kan opleve
mange flere gode og spændende kulturarrangementer mange år fremover.
Bill Bering, biografleder
Hvordan oplever du, at du bidrager til kulturen?
– Jeg bidrager via biografen, som jeg har haft ansvaret for, siden jeg begyndte i 1998. Jeg begyndte som
filmoperatør og blev senere biografleder. Der er
kommet så mange tilbud om forskellige film og arrangementer, herunder blandt andet børnefilmklub, babybio, Doxbio og Art Cinema. Jeg har løbende talt
med mange af vores gæster, som udtrykker, at de er
glade for deres oplevelser og det arbejde, jeg ligger i
det.
Hvilke oplevelser ville du ikke være foruden i Katuaq?
– Børneforestillingerne! Der er ikke noget bedre,
end når de små kommer ud af biografen! Når de møder deres mor og far og på to sekunder prøver at forklare filmen, som de har set. Det minder mig om mit
første besøg i en biograf. Når jeg ser børns begejstring, så ved jeg, at jeg har gjort det rigtige.
Hvordan oplever du brugernes respons på jeres tilbud?
– Positivt. Mange nyder virkelig at gå i biografen. Kulturhuset og Katuaq bio møder tit folk, der fortæller,

at de har været inde og se en film eller et arrangement, som de synes var super fedt.
Eigil Petersen, teknisk chef - Katuaq
Hvordan oplever du, at du bidrager til kulturen ved at
arbejde her?
– Mine mange års erfaring med ledelse af alle former
for events sammen med min viden og ekspertise inden for teknik bidrager til at højne kvaliteten af arrangementerne i Katuaq.
Hvilke oplevelser kan du ikke være foruden i Katuaq?
– Det er svært at komme udenom foyer-koncerterne.
Der benytter vi stort set hele vores arsenal af Katuaqs
lyd- og lysudstyr. Som tekniker er det den ultimative
oplevelse at styre al det tekniske udstyr under disse
koncerter.
Hvordan oplever du brugernes respons på jeres tilbud?
– Generelt oplever jeg stor tilfredshed fra kundernes
side. Oplever vi, at en kunde er utilfreds, så arbejder
vi på at finde en løsning med det samme. Vi vil nemlig
gerne give vores kunder lidt mere end det, de forventer.
Hvordan lyder din lykønskning til Katuaqs
tyveårsjubilæum?
Jeg håber, at Katuaq, som det kulturelle kraftcenter
og omdrejningspunkt for hele kulturen i Grønland, vil
fortsætte den positive udvikling fremover. Til glæde
og til gavn for hele befolkningen.

Rune Collin, køkkenchef
Hvordan oplever du, at du bidrager til kulturen ved at
arbejde her?
Mad er en vigtig del af kulturen. Mad giver flere forskellige indfaldsvinkler at arbejde med kultur ud fra,
hvilket gør det ekstra udfordrende og spændende,
når køkkenet ligger i hjertet af Grønlands kulturhus,
Katuaq. Her får vi virkeligt prøvet kræfter med alle
områder af kulturen, når der skal laves menuer, buffet, tapas, kager m.m. til de mange forskellige arrangementer. Det lokale og sæsonen spiller altid en vigtig rolle, selvom der også gives plads til det globale.
I cafeen bidrager vi dagligt med nye inputs og fortolkninger, blandet med helt klassiske retter. Vi vil gerne
vække folks nysgerrighed og udfordre dem eller
overraske dem det kendte på en helt ny måde.
Hvilke oplevelser kan du ikke undvære i Katuaq?
Gennem de sidste 20 år har jeg “brugt” Katuaq på
forskellige måder. Da jeg var ung, var det mest for at

se film og gå til rigtig mange koncerter, der stadig
vækker mange gode minder. De sidste 8-10 år har jeg
“brugt” Katuaq meget mere bredt. Med det store udvalg er der altid noget, der fanger ens opmærksomhed. De små intime, og til tider skæve arrangementer,
i form af teater, foredrag, udstillinger, koncerter, for
tællinger m.m. vil jeg ikke være foruden.
Hvordan oplever du brugernes respons på jeres tilbud?
Når man lægger sit hjerte, masser af energi og timer i
sit arbejde, er det altid dejligt med positiv respons.
Og det får vi heldigvis i overflod. Derfor er det også
med sand ydmyghed, at vi tilrettelægger, producerer
og leverer.
Hvordan lyder din lykønskning til Katuaqs
tyveårs jubilæum?
KATUAQ PILLUARITSI. Hvor er det dejligt at se et
hus stå så stærkt og flot efter 20 år. Må alle de gode
kræfter og energier give masser af fantastiske oplevelser i fremtiden. Jeg glæder mig til allerede.

Katuaq fra begyndelsen

Katuaq fra begyndelsen

I 1987 fik daværende landsstyreformand Jonathan
Motzfeldt tilslutning fra Nordisk Ministerråd til et
forslag om at etablere et kultur- og konferencecenter i Nuuk. Her vises billeder fra byggeperioden, der
varede flere år og som forandrede Nuuks bymidte
for altid.

Katuaq-Grønlands Kulturhus blev officielt indviet den 15. februar 1997
med 500 gæster fra Grønland, Canada, Alaska og hele Norden. Festligholdelsen varede 1 uge, hvor ialt 270 udøvende kunstnere leverede underholdning. Her er afbilledet koncerter
med Grønlands nationalkor i foyeren
og Islands symfoniorkesters koncert i
Hans Lynge Salen.

Vi takker
Alle der har bidraget til denne bogs tilblivelse samt Katuaqs tilskudsgivere, sponsorer og samarbejdspartnere for deres tilskud og støtte
til kulturen: Grønlands Selvstyre, Kommuneqarfik Sermersooq,
NAPA-Nordens institut i Grønland, NunaFonden, TelePost, GrønlandsBANKEN, Royal Arctic Line, Kalaallit Nunaanni Brugseni,
Banknordik, Permagreen og Air Greenland m.fl.

Katuaq 1997 - 2017
Udgivet af Katuaq – Grønlands Kulturhus i en grønlandsk, dansk og
engelsk version.
© Katuaq – Grønlands Kulturhus, samtlige forfattere og fotografer,
2017
Redaktion
Katuaq – Grønlands Kulturhus & Julia Pars, Maiken Nordbo, Heidi
Møller Isaksen, Aminnguaq Dahl Petrussen.
Fotos
Katuaq – Grønlands Kulturhus, Dida G. Heilmann, Peter Barfoed,
Kommuneqarfik Sermersooq, Marti Mueller, Leiff Josefsen, Karen
Motzfeldt, Bo Kleffel, Angu Motzfeldt, Adam Mørk, Maja Lindenhann, Helle Nørregaard m.fl.
Layout og konvertering
tita.gl
1. e-bogsudgave, 2017
ISBN
978-87-999609-3-4
www.katuaq.gl

ISBN 978-87-999609-3-4

