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Af Susanne Dige Krebs

Hun er vokset op med dyr 
omkring sig. Hun har hjulpet 
til hos dyrlægen, da hun var 
barn, og hun var en af de få, 
der kunne gå ind og lege med 
vagthundene ved det Tubor-
gdepot, hvor hendes far 
var bestyrer. Hun besidder 
evnen til at telepatere med 
dyr, og så er hendes evner, 
kendskab og uddannelsesni-
veau af en sådan kaliber, at 
hun jævnligt bliver hyret til 
at træne dyr til film og rekla-
mer, senest en andemor og 
hendes ællinger samt nogle 
duer, til den populære TV-
serie "Lykke".
Gennem ti år har Dorthe 
Odefey fra Tjæreborg guidet 

og undervist hunde-ejere i at 
få det bedste forhold til deres 
firbenede venner, i seks af 
årene som selvstændig med 
Odefey Dyreadfærdscenter.

"Min holdning er, at dy-
renes adfærd afspejler deres 
menneskers måde at være 
på, så hvis man for eksem-
pel har tendens til at være 
stresset og går og råber efter 
hinanden i køkkenet, så vil 
hunden også begynde at 
stresse rundt og gø," forkla-
rer Dorthe Odefey, der for 
fem år siden etablerede en 
hundeadfærdsuddannelse 
EHHC (Eksamineret Hun-
deadfærdstræner og Click 
instruktør).

"Men jeg har selv prøvet 
at skulle køre meget langt 

for at få min uddannelse, og 
derfor har jeg valgt også at 
give mulighed for at tage ud-
dannelsen online," fortæller 
hun og tilføjer, at den nye 
online-uddannelse er lige 
så fyldestgørende og kræ-
vende som den uddannelse, 
hvor eleverne møder op hos 
hende.

"Faktisk kræver den næ-
sten endnu mere, da en del 
af træningen så skal foregå 
på egen hånd, men eksamen 
er den samme for alle, så når 
man står med sit bevis i hån-
den, så er man lige så velud-
dannet som online-elev, som 

de elever, der kommer her."

Festlig udgivelse
Dorthe Odefey udgav sidste 
år DVD'en "Ægte kommuni-
kation - Ægte samarbejde", 
hvor hun beskæftiger sig 
med lydighedstræning af 
hunden, og den blev taget så 
godt imod, at hun nu er klar 
med efterfølgeren "Click og 
Tricks".

"Hvor den første DVD 
giver råd til basal lydigheds-
træning med hunden, så er 
"Click og Tricks" ment som 
inspiration til, hvordan man 
kan blive ved med at stimu-

lere sin hund med underhol-
dende og sjov træning," rø-
ber hun og tilføjer, at hunden 
kan sammenlignes med et 
barn, når det gælder træning.

"Vi tager jo heller ikke 
vores børn ud af skolen, så 
snart de har lært at læse, 
skrive og regne. Vi vil gerne 
have, at de får bygget oven-
på, for det er godt og udvik-
ler børnene. Det samme gæl-
der vore hunde. De har bedst 
af at få udfordringer løbende. 
Og så er det jo også sjovt for 
os som ejere," smiler hun.
For at gøre lanceringen af 
den nye DVD ekstra festlig, 

har Dorthe Odefey lavet en 
releaseaften på Hotel Britta-
nia, torsdag den 11. oktober 
klokken 19-21, hvor hun, 
sammen med kæledyrskæ-
den "Maxi Zoo" præsenterer 
DVD'en.
Billetter til arrangementet 
kan købes hos Maxi Zoo og 
koster 225 kroner.

"Men så er der også fri 
Tapas Snack Buffet, en 
surprise-pakke fra Maxi Zoo 
samt min DVD inkluderet i 
prisen," røber Dorthe Ode-
fey, der  glæder sig rigtigt 
meget til en god aften i hun-
dens tegn. 

Ny DVD til 
hunde-ejere
Man siger, at hunden er menneskets 
bedste ven. Men det omvendte er ikke 
altid tilfældet. Her kan Dorthe Odefey 
imidlertid hjælpe. Nu udgiver hun sin 
anden DVD om hundetræning, "Click 
og Tricks" 

Dorthe Odefey med sine to hunde, den Irske Ulvehund Brennan og "Dalma-doren" Lucky. Torsdag den 11. Oktober har hun release på sin nyeste 
DVD "Click og Tricks", der kan købes i samtlige Maxi Zoo og hos Odefey Dyreadfærdscenter til 199 kroner.  Foto: Susanne Dige Krebs

Thomas T. fra Bumsestilen, operasanger Kirstine Bonde Pedersen, An-
dreas Andersen fra EKKO.  Foto: Red Star Photo
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Det bleiver under temaet 
”Oplev det uventede”, at Es-
bjerg Kulturnat officielt bli-
ver skudt i gang på fredag. 

Temaet afspejler sig også 
i den officielle åbning, idet 
Tobakken har sat en rapper 
og en operasanger stævne 
i en musikalsk kamp mel-
lem to kapaciteter på hver 
sit område. Det er rapperen 
Thomas T. fra Bumsestilen 
og operasangeren Kirstine 
Bonde Pedersen, der mødes 
i en musikalsk duel. De to 
kunstnere bakkes op af ban-
det EKKO, der til lejligheden 
er suppleret med musikere 

fra den klassiske verden så-
som strygere og cello, og kul-
tur- og udviklingschef Mads 
Stendorf er konferencier.

Når den musikalske del 
af åbningsarrangementet 
slutter, vil man på Tobak-
kens forplads kunne møde 
en gruppe legionærer fra 
gruppen Roman Danes, der 
marcherer og laver formatio-
ner under latinske komman-
dorer, og viser et show med 
forskellige kamptaktikker.

Efter den officielle åbning 
går det løs rundt omkring 
på hele Tobakken. Ved at 
følge den røde tråd  kommer 
man rundt i krogene, og kan 
besøge alle de forskellige 

Kulturnatten på 
Tobakken   
Den officielle åbning af Esbjerg Kul-
turnat sker på Tobakkens store scene 
klokken 18.00 på fredag  

foreninger, der holder til på 
den gamle tobaksfabrik. Her 
kan opleves både mavedans, 
salsa, korsang, bridge, 
backgammon, kunstmalere, 
linedans, film, arbejdende 

værksteder, danse work-
shops og meget mere. Kort 
sagt hele Tobakken vil syde 
og summe af aktiviteter hele 
aftenen – se hele program-
met på www.tobakken.dk

Udstillingen Cæsars Le-
gioner åbner med et brag på 
kulturnatten, når 16 romere 
indtager museet og sam-
men med jernalderfolket fra 
Guldager jernalderlandsby 
byder på smagsprøver, mas-
ser af aktiviteter og masser 
af fortællinger. Alle borgere i 

Esbjerg er inviteret.
Med hjælp fra reenact-

mentgruppen Cohors II Cim-
bria viser Esbjerg Museum 
masser af rekonstruktioner 
af den romerske legionærs 
udstyr: brynjer, sværd og 
hjelme, telte og standarter. 
”Det er sjældent, vi får lov 

at give så livagtigt et billede 
fortiden for 2000 år siden på 
museerne”, fortæller leder af 
Formidlingsenheden Anne-
Sofie Lundtofte.

Romerne på Kulturnatten 
i Esbjerg Cohors II Cimbria 
laver opvisning foran Tobak-
ken kl. 19 Kulturnatten på 

Esbjerg Museum åbner kl. 
19 20.30 kan børn træne 
formationer med de romer-
ske legionærer på Esbjerg 
Museum Gæster kan hele 
aftenen købe smagsprøver, 
lave mosaikker, snitte slentre 
reb og få sat håret på jernal-
dermaner.

Romerne kommer også

/sdk

Det uventede kan i sagens 
natur ikke programsættes, 
men ser man sig omkring 
i byens rum fra fredag om 
eftermiddagen og hen over 
aftenen, vil der dukke små 
kunstneriske performances 
op, hvor man mindst venter 
det. Sådan sparkes Esbjerg 
Kulturnat 2012 fredag 12. 
oktober i gang.

”De medvirkende i kul-
turnatten fandt på temaet 
”Oplev det Uventede” på 
foranledning af Esbjerg 
Kommune, der er i gang med 
større proces omkring kom-
munens kulturpolitik, og 
hvor kultur- og udviklings-
chef Mads Stendorf gerne vil 
have fokus på kulturoplevel-
ser på uventede steder. Og 
den tog de til sig," beretter 
kulturnatskoordinator Le-
nette Anstensrud”. 

”Så ud over at opleve de 
traditionelle ting på kultur-

natten, kan borgerne for-
vente at opleve noget ud over 
det sædvanlige uden at løfte 
sløret hvor og hvornår, fort-
sætter Lenette Anstensrud.

Esbjerg Kunstmuseum har 
i år samarbejdet med Ryb-
ners Gymnasium, Den Ny 
Opera, digter og performer 
Louise Cain og performance- 
og lydkunstner Sanne Das-
seville om indholdet til årets 
Kulturnat. Sammen med de 
to professionelle kunstnere, 
har 15 gymnasieelever arbej-
det med overraskelsen som 
fænomen og skabt fortolk-
ninger af værker fra Esbjerg 
Kunstmuseums samling med 
ord, lyd og drama. De små 
performances er mobile og 
vil før og under Kulturnatten 
dukke op på uventede steder 
både i og udenfor museets 
rum. Således vil det uvente-
de fungere på flere niveauer. 
Esbjerg Kunstmuseum har 
åbent fra kl. 19.00 - 23.00. 
Der er fri entré hele aftenen.

Oplev det uventede 
i Kulturnatten
Hvor forventer man mindst at få en 
kunstnerisk oplevelse? På hjemvejen? I 
fitness-centret? Hos slagteren? Det vil 
man måske kunne få svar på fredag 
den 12. oktober, når Kulturnatten spar-
kes i gang


