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Introuge for Begivenhedskultur

Kære nye BKer,
Tillykke med dit optag på Begivenhedskultur. Vi glæder os til at se dig efter sommerferien. I dette velkomstbrev får du lidt information om den første uge på Begivenhedskultur.
På Begivenhedskultur er introugen fyldt med faglig aktivitet. Vi snuser til de to nye fag,
Moderne identitet og Feltstudier, og afvikler et lille pilotprojekt. Afsæt derfor hele uge
36 til at lære hinanden og faget at kende.
Vi mødes første gang mandag d. 2. september kl. 16 i Nobelsalen (1485, 123).
Mandag eftermiddag og aften går med introduktion til hinanden og til Begivenhedskultur. Vi slutter med en hyggelig fællesspisning. Du skal derfor medbringe: én ret til
buffetbordet samt drikkevarer, bestik og tallerken til egen brug. Vi bliver omkring 30
personer. Der er ikke muligheder for at varme maden op – så tænk i retning af tapas,
salater, brød, lune retter og desserter.
Tirsdag, onsdag og torsdag bliver I undervist i Deltagerobservation, Feltnoter og Undersøgelsesdesign i faget Feltstudier. Og allerede i disse dage kan I glæde jer til at få
personlige erfaringer med at være på feltarbejde, for vi benytter os naturligvis af at introugen finder sted samtidig med en af årets store begivenheder i Aarhus, nemlig Aarhus Festuge. Teksterne, der danner baggrunden for undervisningen og feltøvelserne
denne uge, vil snarest være tilgængelige på Blackboard.
Torsdag har I første undervisningsgang på faget Moderne identitet. Til denne gang bedes I læse tre tekster. De er også snarest at finde på Blackboard. Moderne identitet er
et forholdsvist teksttungt fag, derfor kan de fremsynede med fordel allerede nu anskaffe sig Richard Jenkins’ Social Identitet (2006) og læse kapitlerne 1, 2, 3
og 5. Den er at finde hos de forskellige boghandlere online, men er også bestilt til
Stakbogladen.
Hvis du har nogle spørgsmål før eller efter introdagene, som du ikke selv kan få besvaret via hjemmesiden, så kan du enten kontakte os, Studievejledningen eller Studiecenter Arts.
Senere i august sender vi det færdige program for hele introugen. Indtil da: nyd sommeren!
Gode sommerhilsner,
Jeanette Lykkegård (etnojln@cas.au.dk) og Ann-Katrine S. Nielsen (norasn@cc.au.dk)
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