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søren Willumsen 
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BRABRAND: 40 års kærligheds-
forhold til Italien er kulmine-
ret for Ib Larsen fra Brabrand 
i de mest mærkværdige tider 
nogensinde. For sproglære-
ren, tolken og rejsearrangø-
ren, der har haft Italien un-
der huden siden sine unge 
dage, er blevet udnævnt til 
den prestigefyldte titel kon-
sul for Italien.

Udnævnelsen til konsul 
skete midt under corona-
krisen, da ikke mange vidste 
hvilken vej, det hele ville gå.

For nylig kunne Ib Lar-
sen så hente det 13 kilo tun-
ge metalskilt på den italien-
ske ambassade i København, 
og det pryder nu husmuren 
på privaten på Tranebær- 
kæret i Brabrand med tek-
sten "Agenzia Consolare 
d'Italia".

Da avisen besøgte den nye 
konsul på Italiens national-
dag, 2. juni, vajede il Trico-
lore flot i flagstangen som 
en venlig påmindelse om, at 
der stadig derude ligger en 
verden, som vi bare ikke kan 
nå lige nu.

Mr. Italia fik nye opgaver
Den nyudnævnte konsul 
driver blandt andet rejse- 
bureauet Italien Informa-
tion Service A/S, som han 
startede sammen med kol-
leger på italiensk på Aarhus 
Universitet i 1987, men siden 
selv overtog. Han er desuden  
italiensk tolk i retssager og 
holder sprogkurser på aften-
skoler og på rejser til Italien. 
Og så har han i 30 år været 
presidente for den kulturelle 
organisation "Società Dan-
te Aligheri", der udbreder  
viden om italiensk sprog og 
kultur.

Det er altså den lokale ud-
gave af Mr. Italia, der nu er 
blevet udnævnt til konsul, 
og dermed skal hjælpe ita-
lienere her i landet i nødsi-
tuationer som sygdom, tab 
af penge eller attester til pas 
og visa. Det kan være stude-
rende, erhvervsaktive, bør-
nefamilier eller sågar pen-
sionister. Sidstnævnte skal 
med jævne mellemrum skal 
have attesteret af konsulen, 
at de stadig lever, så de fort-

sat kan modtage pension fra 
hjemlandet.

- Min opgave som kon-
sul er at bygge bro mellem 
Danmark og Italien, og det 
har jeg med mine sproglige 
kundskaber gode forudsæt-

ninger for. Italienerne ser det 
som en kæmpe høflighed, at 
man kan det italienske sprog, 
så det åbner mange døre. Det 
gør det for eksempel alt an-
det lige nemmere for en le-
verandør fra Danmark, at 
jeg kan ringe for ham til hans 
kunder i Italien og aftale nog-
le detaljer om en levering af 
varer.

Rejser gået helt i stå
Han får stille og roligt flere 
tolkeopgaver igen. Til gen-
gæld er rejseaktiviteten gået 
helt i stå på grund af sund-
hedskrisen.

Selv om Italien nu begyn-
der at åbne op for turister 
igen, kan danskeren p.t. ikke 
tage dertil. Og Ib Larsen for-
venter, at der vil gå lang tid, 
inden danskere er trygge ved 
at tage af afsted og hans kul-
turrejser, sprog-, mad-, jagt-, 
golf- og bridgerejser og som-
merhøjskole - "Danmarks 

Den nye konsul 
flager italiensk på 
villavej i Brabrand
Han har flagstang i haven og naturligvis skulle il Tricolore 
til tops på Italiens nationaldag hos den nyudnævnte konsul 
for Italien - der er diplomatisk forundret over Danmarks 
optræden over for Italien under corona-krisen.
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AARHUS: Skolerne i Aarhus 
fik en håndsrækning, greb 
den og sagde tak. På selve 
dagen, hvor Aarhus Teater 
offentliggjorde, at 1.-9. klas-
ser kunne komme på teatret 
til undervisning, teater, leg, 
dans og sang var der udsolgt.

Elever fra flere af byens 
skoler vil opleve "Sammen 
hver for sig" i de kommen-
de uger.

- Vi er utroligt glade for 
den opbakning, skolerne i 
Aarhus Kommune har vist. 
Den hurtige reaktion siger 
noget om deres aktuelle be-
hov for undervisning ude af 
huset. Når sidste værksted er 
kørt ud over rampen, vil 400 
elever fra flere af byens sko-
ler have været på Aarhus Te-
ater og arbejdet med corona 
i børnehøjde, siger Morten 
Daugbjerg, der står for AT 
Læring.

Aarhus Teater er også ude 
med en sommerskole og 
kan derfor ikke forlænge 

spilleperioden.
AT Læring går straks ef-

ter coronaen i børnehøj-
de i gang med at forberede 
Sommerskole i uge 27, hvor 
en række unge skal prøve 
kræfter med at lave en mini-
forestilling, som de skal spil-
le for deres venner og fami-
lier på Stiklingen. Man kan 
tilmelde sig sommerskole-
holdet 11. juni på www.fe-
rieavisen.dk

Emnet er ”Flyv med Teen-
Air!”, og det går ud på at 
skabe en fysisk forestilling, 
hvor rammen er flyselska-
bet TeenAir. Det flyver til 

alle tænkelige og utænke-
lige destinationer som Tek-
nologistan, Ensomhedsland 
og Hormonland.

Læs mere om sommers-
kole  på www.aarhus-
teater.dk/brug-teatret/
atl/fritidstilbud-til-
elever/#sommerskole 

Læs mere om "Sam-
men hver for sig" her: htt-
ps://www.aarhusteater.
dk/brug-teatret/atl/andre-
tilbud/#sammenhverforsig

Pladser til teater for skolebørn revet væk

Børn i gang med at lære 
teater hos Aarhus teater. 

foto: Mikkel Cantzler

det store skilt markerer, at der 
nu er konsulat på adressen i 
Brabrand.

I Aarhus-området findes følgende konsulater, der er  
samlet i Corps Consulaire Aarhus:

Konsulatet for Albanien   Konsul Anders Byriel
Konsulatet for Estland   Konsul Claus Emil Engel Johansen
Konsulatet for Belgien   Konsul Carsten Henriksen
Det Britiske Konsulat   Konsul Henrik Kleis
Konsulatet for Burkina Faso   Konsul Jens Pauli
Konsulatet for Chile   Konsul Kjeld Ranum
Konsulatet for Cypern   Konsul Zoe Winding
Konsulatet for Filippinerne   Konsul Henrik Lindberg
Konsulatet for Finland   Konsul Lotte Eskesen
Frankrigs Konsulat i Aarhus   Konsul Allan Aagaard
Konsulatet for Georgien   Konsul Marianne Bols
Konsulatet for Italien   Konsul Ib Larsen
Konsulatet for Island   Konsul Carl Erik Skovgaard Sørensen
Generalkonsulatet for Japan   Konsul Kjeld Johannesen
Konsulatet for Kroatien   Konsul Jakob Østervang
Konsulatet for Litauen   Konsul Peter Vinther Christensen
Konsulatet for Luxembourg   Konsul afventer udnævnelse
Malta’s konsulat i Jylland   Konsul Mogens Ellerbæk
Konsulatet for Mexico   Konsul Klaus Erik Krogh
Det Nederlandske Konsulat   Konsul Jochem van Rijn
Kgl. Norsk Konsulat   Konsul Erik Rasmussen
Konsulatet for Oman   Konsul Ole Munch
Konsulatet for Polen   Konsul Jesper Ørskov Nielsen
Konsulatet for Schweiz   Konsul Jacob Ravn Nielsen
Konsulatet for Slovakiet   Konsul Claus Søgaard Poulsen
Konsulatet for Rep. Slovenien   Konsul Knud Kristensen
Vicekonsulatet for Spanien  Konsul afventer udnævnelse
Konsulatet for Sverige   Konsul Søren Hammer Westmark
Konsulatet for Sydkorea   Konsul Ulrik Kamstrup Jespersen
Konsulatet for Tjekkiet   Konsul Stig Hellstern
Det Ukrainske Konsulat   Konsul Morten Munk
Generalkonsulatet for Ungarn   Konsul Heine Sveistrup Jensen
Østrigs Konsulat i Aarhus   Konsul Steffen Ebdrup
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SYDDJURS: Ree Park Safari er 
klar med nyt tiltag, der skal 
lokke folk i parken. Fredag 
12. juni er man nemlig første 
gang klar med et nyt mad-
koncept i parken på Djurs-
land.

Her åbner man en restau-
rant i løveanlægget, hvor der 
vil blive serveret en sam-
mensat menu for gæster-
ne, der bliver lukket ind i 

parken samtidigt og ført til 
Katanga Hill, hvor løvean-
lægget ligger.

- Her har vi skabt en helt 
unik oplevelse, som man 
ikke får andre steder. Det er 
gourmet på et højt niveau 
og omgivelserne er der be-
stemt heller ikke noget i ve-
jen med, slover parkens di-
rektør Jesper Stagegaard.

Ambitionen er at serve-
re fem retter og en vinbuf-
fet, og til at stå for madde-
len, har man hentet Mor-
ten Goul Jensen, der blandt 
andet ejer restauranten No. 

16 i Aarhus, der kører et lig-
nende madkoncept.

Løveanlægget er mere end 
en hektar stort, og klippen 
på Katanga Hill udgør løver-
nes udsigtspunkt til savan-
nen i Ree Park. Restauran-
ten ligger i selve klippegrot-
ten, som er bygget om, så det 
nu er et godkendt spisested. 
Og man kan derfor få løver-
ne som tilskuere til maden.

I forbindelse med den nye 
restaurant, bliver Morten 
Goul Jensen også tilknyttet 
til at højne det kulinariske 
niveau i parken generelt.

Restaurant i løveanlæg
Ree Park lover gourmetmad og udsigt til løver, når de fredag 
12. juni åbner for restaurant i parken uden for åbningstiden.

en ny restaurant i klippegrotten skal sikre gourmetmad med løver som udsigt. foto: ree Park


