FODBOLD FOR FOLKET – Aarhus Festuge
Fredag den 1. september 2017
15.00 AGF 1986 – De seneste – eller sidste – mestre
Et møde med nøglepersoner fra AGFs mesterhold fra 1986, hvor Jens Harmsen som træner gjorde et hold med
spillere som Jan Bartram, John Stampe, Troels Rasmussen, Lars Lundkvist og mange flere til mestre.
17.00 Morten Olsen – et liv i landsholdsfodbold
I denne samtale med Peter Brüchmann sætter Morten Olsen for første gang siden sit stop i DBU ord på
landsholdsfodboldens udvikling og hans egen rolle i den. Olsen kommer eksklusivt til Aarhus Festuge og har indvilget
i at give et indblik i, hvordan han ser fodbolden udvikle sig og hvordan han oplevede de 16 år som dansk
landstræner.
20.00 Optakt til VM-kvalifikationskampen Danmark-Polen
Fodboldmediet Mediano laver live-analyse fra scenen med aktuelle fodboldtrænere og spillere op til aftenenes store
kamp i Parken, i pausen og efter kampen. Deltagere: Peter Sørensen, Silkeborg og Bo Henriksen, Horsens. Publikum i
salen og brugere ude ved skærmene vil via Facebook Live blive dem, der stiller spørgsmålene til eksperterne på
scenen.
20.45-22.35 Danmark-Polen

Lørdag den 2. september 2017
12.00-13.00 Superligaen 25 år – Drømmen om de 8.000 tilskuere I og II
En paneldebat med nogle af Superligaens fædre om, hvordan man drømte om at skabe en liga med 8.000 tilskuere i
gennemsnit. Om hvordan ligaen dykkede til under 6.000. Og hvordan man igen skaber tilskuer-succes igen.
Deltagere: Hans Bjerg-Pedersen, Ole Mørk og Orla Madsen
13.30-14.30 AGF og drømmen om stadion
Er et nyt stadion løsningen på alle problemer? AGF, der drømmer om et, Silkeborg, der lige har bygget et og FC
Midtjylland, der har et stadion deltager i debatten.
Deltagere: Jakob Nielsen, AGF, Kent Madsen, Silkeborg og Claus Steinlein, FC Midtjylland
15.00-16.00 Fan debat – Sådan løser vi tilskuerkrisen
Repræsentanter fra 4 Superliga-klubber giver bud på, hvad der er godt i fodboldens aktuelle danske fankultur – og
hvad der kan gøres bedre
17.00-18.00 Skyd på sherifferne – Fandebat om tilskuer-forhold
Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen, Michael Gravgaard, direktør i Randers FC og Kim Mikkelsen fra TVstationen TV3 Sport stiller op til spørgsmål fra publikum i salen og fra brugere via Facebook Live.

