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KANDIDATRECEPTION 2021 
 

 

 

Kære specialeskrivere og dimittender fra 2020, 

 

Da vi sidste år måtte aflyse den årlige kandidatreception grundet Covid-19 restriktioner, har vi i år 

planlagt et mere sikkert format. Vi er derfor glade for i år at kunne invitere til virtuel 

kandidatreception for årgang 2020 og 2021 fra Dramaturgi, Musikvidenskab, Litteraturhistorie, 

Retorik, Kunsthistorie og Æstetik & Kultur.  

 

KANDIDATRECEPTION 

Tirsdag den 1. juni 2021 fra kl. 15.00 til ca. 17.00 

 

Arrangementet starter på YouTube og fortsætter efterfølgende i Zoom på de forskellige fag og 

afdelinger. Du tilmelder dig her: https://events.au.dk/kandidatreception2021/signup. 

Tilmeldingsfristen er onsdag d. 26. maj kl. 13.00. 

Selvom vi i år er nødsaget til at planlægge en online begivenhed, bestræber vi os på at gøre 

ceremonien både festlig og tilpas højtidelig.  

      

Program: 

15.00 – 15.30:  Den første halve timer vil være fælles for alle uddannelser og indeholder: 

 • årets dimittendtale v. kandidatstuderende Nadia Brandt 

 • årets dimissionstale v. afdelingsleder Jakob Ladegaard  

 • fællessange v. Jens Johansen og sangere fra Musikstuderendes Kor 

 

 

15.30 – 15.45: Pause 

 

15.45 – ca. 17.00: Receptioner på de forskellige uddannelser og afdelinger med oplæsning af 

dimittendnavne og specialetitler samt efterfølgende mulighed for at mødes og 

skåle med en række vejledere, undervisere og (gamle) studiekammerater i 

break-out rooms.    

 

 

https://events.au.dk/kandidatreception2021/signup
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Links til kandidatreceptionen bliver tilsendt alle tilmeldte onsdag d. 26. maj. De forskellige links er 

du efterfølgende velkommen til at dele med familie og andre nære relationer. Eller måske kunne 

arrangementet være en anledning til at mødes med familie eller (gamle) studiekammerater og 

deltage i arrangementet sammen.  

 

Når du tilmelder dig, beder vi om din specialetitel, da den skal bruges ved ceremonien.  

 

Spørgsmål til arrangementet kan stilles til afdelingskonsulent Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl, 

j.juhl@cc.au.dk / 60 56 56 34. 

 

 

Alumnenetværk: 

Vi håber meget at se dig til kandidatreceptionen, men uanset om du kan deltage d. 1 juni eller ej, 

vil vi gerne holde kontakt med dig og kunne invitere dig til fremtidige faglige og sociale 

arrangementet med tilknytning til din uddannelse. Der har vi kun mulighed for, hvis du melder dig 

ind i Aarhus Universitets alumnenetværk: https://alumner.au.dk/bliv-medlem/ 

 

Med venlig hilsen  

Afdelingsledere på Kasernen 

 

Lise Skytte Jakobsen, afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi 

Jakob Ladegaard, afdeling for Litteraturhistorie og Retorik 

Steen Kaargaard Nielsen, afdeling for Musikvidenskab og Dramaturgi 

https://alumner.au.dk/bliv-medlem/

