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Shop Amok / Event 2013

veLkommen
Foråret banker mere og mere insisterende på døren, Aarhus har 
smidt vinterfrakken, og byen er klar til at byde velkommen til en sæ-
son sprængfyldt med særlige oplevelser for hele familien. De nyeste 
trends er klar på hylderne i byens butikker og store kulturbegiven-
heder venter lige om hjørnet. Glæd dig til at opleve Aarhus i 2013.

tiL en bred vifte af opLeveLser i aarhus City

indhoLdsfortegneLse

koLofon
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04	 Guide:	Påskesjov	for	hele	familien	

05  Det	sker	i	Aarhus	i	2013

06	 Sejlskibe	fra	hele	verden	indtager	Aarhus	

08	 Fuld	fart	på	nostalgien	til	Classic	Race	Aarhus

10	 Store	musikoplevelser	venter	i	2013	

11		 Anne	Linnet	skaber	‘Hvid	Magi’	i	Musikhuset	

12		 Se	direktørens	personlige	favoritkunst	på	ARoS

13 Midnatsåbent:	Oplev	USA	midt	i	Aarhus	

14	 Sculpture	by	the	Sea	Aarhus	vender	tilbage

Udgiver:	Århus	Stiftstidende	i	samarbejde	med	

Aarhus	City	Forening.	

Udgives	den	24.	marts	2013.	

Annoncesalg:	Århus	Stiftstidende.	

Ansvarshavende:	Dorthe	Carlsen.

Tekst: Mai-Britt	Jeppesen,	Anne	Lund	Petersen.	

Produktion:	JUGeL&CO,	Aarhus.	

Tryk:	Berlingske	Avistryk	A/S.	

Der	tages	forbehold	for	trykfejl,	

dato-/prisændringer	m.m.	

Det	er	 ikke	 så	 lidt,	Aarhus	har	på	programmet	 i	

denne	sæson.	Derfor	er	det	heldigt,	at	du	netop	

nu	sidder	med	den	nye	forårsudgave	af	byens	event-	

og	 shoppingmagasin	 i	 hænderne,	 som	er	 blevet	 til	 i	

et	 samarbejde	mellem	Århus	Stiftstidende	og	Aarhus	

City	Forening.	Magasinet	præsenterer	nemlig	alt	det,	

byen	har	at	byde	på	hen	over	 foråret	og	 sommeren.	

Det	guider	dig	rundt	i	byens	bedste	shoppingkvarterer,	

inviterer	dig	 inden	for	 i	nye,	spændende	butikker	og	

giver	 dig	 overblikket	 over	 de	 mange	 store	 kulturbe-

givenheder,	der	venter	forude.			

Og	der	er	rigtig	meget	at	glæde	sig	til.	Og	der	er	rigtig	

meget	at	glæde	sig	til.	I	weekenden	17.	til	19.	maj	byder	

Classic	Race	Aarhus	på	fart	og	nostalgi,	når	et	væld	af	

gamle,	klassiske	biler	indtager	Strandvejen,	og	tirsdag	

4.	juni	kan	du	vanen	tro	shoppe	løs	i	byens	butikker	så	

længe	du	orker,	når	der	er	midnatsåbent	og	kulturfestival		

-	dette	år	med	temaet	USA.

Det	er	også	i	juni,	du	kan	opleve	den	store,	udendørs	

kunstudstilling	Sculpture	by	the	Sea	langs	Aarhus	Bug-

ten,	og	måneden	efter	lægger	op	mod	100	sejlskibe	til	

kaj	ved	Aarhus	Havn,	når	det	internationale	sejlstævne	

The	Tall	Ships	Races	kommer	til	byen.

Musikalsk	er	byen	igen	i	år	med	helt	 fremme.	Byens	

nye	musikfestival,	NorthSide,	har	netop	præsenteret	et	

imponerende	program	med	40	internationale	og	dan-

ske	musiknavne.	Festivalen	har	sammen	med	andre	år-

lige	musikbegivenheder	som	Aarhus	Jazz	Festival,	Spot	

Festival	 og	 Fed	Fredags-koncerterne	 i	Tivoli	 Friheden	

sat	byen	på	det	musikalske	Danmarkskort.

Under	temaet	”Tegn	på	liv	–	i	en	ny	virkelighed”	giver	

Aarhus	Festuge	i	september	et	bud	på	byens	rolle	anno	

2013	og	samler	på	den	måde	smukt	op	på	en	ople-

velsesrig	sæson	i	smilets	by.

Hent	inspirationen	her,	og	brug	så	byen	og	dens	mange	

tilbud,	præcis	som	du	ønsker.

Rigtig	god	fornøjelse.

Claus	Bech

Direktør, Aarhus City Forening

Turid	Fennefoss	Nielsen

Chefredaktør, Århus Stiftstidende



Erik Langkjær 80x60 cm

Lise Aarup 60x80 cm

Peter Duun 100x100 cm

Lars Kristian Hansen 120x100 cm

Anne Fonnesbech 19x12 cm

Conni Østergaard 110x80 cm

Birte Nørgaard 100x150 cm Janusz Tyrpak 120x150 cm

Midtjyllands Kunst Center

Per Flemming 60x60 cm

Oplev Danmarks største galleri

Fasanvej 2 · 8654 Bryrup · Tlf.: 7575 7771 · www.habsoe.dk · E-mail: habsoe@habsoe.dk · Åbent alle ugens dage: 11.00 - 17.00

International kunstcenter
på over 830 m2 og 1000 m2 lager

85 anerkendte kunstnere
fra ind- og udland

5.000 moderne kunstværker
til salg for over 50 millioner

Minimum ét års ombytningsret på kunstværker • Lån gerne kunstværket med hjem, inden beslutningen tages
Venlige og kompetente medarbejdere vejleder gerne i udvælgelse af kunstner og kunstværker

langt flere fordele - langt større udvalg - langt større sikkerhed - oplev det selv!

20% rabat på alt i marts
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Af Anne Lund Petersen

det sker i aarhus i 2013 

Marts
16/3-7/9 UdsTillingen direcTor’s 
choice 7-9-13 På Aros
Museets	direktør	har	udvalgt	nogle	af	sine	favoritter	i	ARoS’	

magasiner,	der	gemmer	på	i	omegnen	af	10.000	kunstvær-

ker.	Det	er	blevet	til	en	spændende	udstilling,	der	kan	ses	

frem	til	efteråret.	

Museet er åbent alle ugens dage på nær mandag. Entré: 100 

kr. for voksne, gratis for børn. 

21/3-15/4 les MiserAbles På AArhUs TeATer
Den	er	set	af	mere	end	60	millioner	mennesker	verden	over,	

og	nu	kommer	den	legendariske	musical	til	Aarhus	i	en	helt	

ny	opsætning	af	Boubil	og	Schönberg.

Billetpris:  285/405 kr. Køb billet på www.aarhusteater.dk		

30/3 bAgAgerUMsMArked På bisPeTorv 
Det	 populære	 bagagerumsmarked	 på	 Bispetorv	 er	 tilbage	

efter	vinterpausen	og	vil	frem	til	efteråret	kunne	opleves	én	

lørdag	om	måneden.	

Der er fri entré til pladsen, som er åben fra kl. 10-15.30

April
12/4-13/4 royAl MeTAl FesTivAl	

Foreningen	 Metal	 Royale	 præsenterer	 den	 sjette	 udgave	

af	metalfestivalen	på	spillestederne	VoxHall	og	Atlas	med	

store	metalnavne	som	Satyricon	og	Hatesphere.	

Billet til alle dage koster 450 kr. og kan købes på 

www.metalroyale.dk. Endagsbilletter fås for 300/350 kr.

19/4-25/5 lA cAge AUx Folles På AArhUs 
TeATer 
Den	klassiske	musical	La	Cage	aux	Folles	sættes	stort	op	på	

Aarhus	Teater	med	Niels	 ellegaard	og	Anders	Baggesen	 i	

hovedrollerne.	

Billetpris: 245/495 kr. Køb billet på www.aarhusteater.dk.		

Maj
3/5-4/5 sPoT FesTivAl
Den	populære	festival	med	fokus	på	nyere	dansk	og	nordisk	

musik	byder	i	år	på	navne	som	Mechanical	Bird	og	Mø.	

Billet til begge dage fås for 525 kr. og kan købes på 

www.spotfestival.dk

10/5 Fed FredAg
Mads	Langer	skyder	årets	Fed	Fredag-koncerter	i	Tivoli	Fri-

heden	i	gang	10.	maj.	Hver	 fredag	hele	sommeren	spiller	

store	danske	navne	som	Burhan	G,	Infernal	og	Anne	Linnet	

koncerter	under	åben	himmel.

Entré: 130 kr. eller gratis med sæsonkort til 320 kr. 	

11/5 MejlgAde For MAngFoldighed 
Mangfoldigheden	fejres	med	masser	af	musik	og	kulturelle	

indslag	i	Mejlgade.	Begivenheden	har	udviklet	sig	til	en	af	

byens	største	kulturarrangementer	med	30.000	gæster.		

17/5-19/5 clAssic rAce AArhUs
Op	mod	300	klassiske	biler	og	motorcykler	mødes	 for	at	

køre	ræs	på	Strandvejen,	og	Mindeparken	omdannes	til	en	

festplads	med	aktiviteter	for	hele	familien.	eventen	blev	sid-

ste	år	kåret	som	årets	motorsportsevent.

Dagsbillet fås fra 250 kr. Køb billet på www.craa.dk.

30/5-2/6 hvid MAgi i MUsikhUseT AArhUs 
Teatergruppen	Sort	Samvittighed	præsenterer	teaterkoncer-

ten	Hvid	Magi	bygger	på	Anne	Linnets	populære	musik	 i	

Musikhuset.	

Billetter kan købes på www.musikhusetaarhus.dk. 

Pris: 305/385 kr.

Sanne Salomonsen kommer også 
og optræder til Fed Fredag.
Foto: Scanpix

Påsken i Aarhus byder på et 
væld af oplevelser for hele fa-
milien. Rejs en tur til rummet, 
tag tilbage i tiden, eller nyd en 
bynær naturoplevelse. Få inspi-
ration til påskens aktiviteter her.  

Mød ForTiden i den gAMle by
Rejs 200 år tilbage i tiden, og oplev hestevogne i 

brostensgaderne, mød søde tjenestepiger og stærke 

gårdkarle, eller kig indenfor hos bageren og bog-

handleren. Hele påsken kan børn for 20 kr. male de-

res eget påskeæg, klippe gækkebreve, lave bolsjer 

og deltage i den store skattejagt i Den Gamle By.

Åbent alle dage i påskeferien kl. 10-17. 

Gratis entré for børn, 100 kr. for voksne.

UdForsk kUnsTen På Aros
I juniorværkstedet på ARoS er der kunstoplevel-

ser på programmet alle påskens dage. Udforsk far-

vernes forunderlige univers, og leg kunstner for en 

dag. Print også en opdagelsesfolder fra hjemme-

siden www.aros.dk, som fører jer til spændende 

hjørner af det store kunstmuseum.

Åbent alle dage i påskeferien 11-16. 

Gratis entré for børn under 12 år, voksne 100 kr. 

Værkstedsbillet 25. kr. pr. barn.

løs oPgAver På  nATUrhisTorisk
MUseUM
Påskeugen byder på et særligt opgaveløb i muse-

ets udstillinger, hvor hele familien bliver udfordret 

på både sanser og naturhistorisk viden. Gå også 

på opdagelse i miniudstillingen om æg, høns og 

andre fjerede væsner.

Åbent alle dage i påskeferien kl. 10-16 (dog fredag 

kl. 10-14). Gratis entré for børn, 60 kr. for voksne.

bliv klogere På sTeno MUseeT
Udforsk universet på Steno Museet. I planetariet 

er der forestillinger om galakser og planeter, og 

27. marts er der fuldmåneaften med specialfore-

stillinger om påskens stjernehimmel.

Åbent tirsdag til fredag 9-16, lørdag og søndag 11-

16. Gratis entré for børn (30 kr. for planetariets 

forestillinger), 30 kr. for voksne.

nyd nATUren i dyrehAven
Påsken er lig med forår, og i Marselisborg Dyre-

have kan hele familien komme helt tæt på naturen 

og de smukke dådyr, der lever i haven. Dyrene er 

vældig nysgerrige, og de må fodres med æbler og 

gulerødder. Der er fri adgang hele dagen.

Åbent alle påskens dage. Fri entré.

ARoS / Foto: Scanpix

påskesjov for hele familien
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Af Anne Lund Petersen

det sker i aarhus i 2013 

Juni
1/6-30/6 scUlPTUre by The seA AArhUs 
Oplev	 Danmarks	 største	 udendørs	 kunstudstilling,	 når	

Sculpture	by	 the	 Sea	Aarhus	 indtager	 kyststrækningen	 fra	

Tangkrogen	til	Ballehage	hele	juni.	64	skulpturer	fra	21	lan-

de	er	udstillet	langs	kysten.	

Udstillingen er gratis og kan ses hele døgnet.

4/6 MidTnATsåbenT og UsA FesTivAl 
Oplev	USA	midt	i	Aarhus,	når	den	årlige	midnatsevent	løber	

af	stablen	tirsdag	4.	juni.	Butikkerne	bugner	af	gode	tilbud	

og	holder	åbent	 til	kl.	24,	og	overalt	 i	byen	kan	de	hand-

lende	opleve	små	brudstykker	af	USA	i	form	af	udstillinger,	

kulturelle	indslag	og	andre	aktiviteter.

9/7 AArhUs ciTy hAlvMArATon 
Der	bliver	fest	og	farver	i	gaderne,	når	10.000	deltagere	lø-

ber	21	km	på	en	afspærret	 rute	 gennem	byen.	Ruten	går	

forbi	alle	byens	seværdigheder.	

 Pris: 379 kr. Meld dig til på www.aarhusmotion.dk

14/6-16/6 norThside FesTivAl
Festivalen	er	på	få	år	blevet	en	af	Danmarks	mest	populære	

og	præsenterer	 i	år	40	 internationale	og	danske	navne	på	

tre	scener.	Blandt	topnavnene	er	Kashmir,	The	Flaming	Lips,	

Nike	Cave	&	The	Bad	Seeds,	The	Knife	og	Nephew.	

Billet til alle dage koster 1.095 kr. frem til 1. maj (herefter 

1.395 kr) og kan købes på www.northside.dk.  

17/6 soMMerUdsAlg i AArhUs
Sommerudsalget	i	Aarhus	skydes	i	gang	mandag	17.	juni	og	

fortsætter	ind	i	juli	måned.	

23/7 kMd chAllenge AArhUs 
Byen	og	dens	smukke	natur	med	skov	og	kyst	danner	ram-

men	om	 	KMD	Challenge	Aarhus	 -	 en	halv	 iron-distance	

triatlon.	Deltagerne	svømmer	1,9	km,	cykler	90	km	og	løber	

21,1	km.	Den	afsluttende	løbetur	går	ad	tre	omgange	gen-

nem	byens	centrum.	

Det koster 1400 kr. at deltage, men det er gratis at se på. 

Læs mere på www.kmdchallengeaarhus.com

Juli
4/7-7/7 The TAll shiPs rAces 
Verdens	største	kapsejlads	 for	sejlførende	skoleskibe	kom-

mer	 til	Aarhus.	Op	mod	100	skibe	 lægger	 til	kaj	på	Mel-

lemarmen	 på	 havnen,	 og	 havneområdet	 omdannes	 til	 en	

festplads	med	aktiviteter	for	hele	familien.	

Der er gratis adgang til havneområdet. 

13/7-20/7 AArhUs jAzz FesTivAl 
en	uge	hvor	jazzen	flyder	fra	caféer,	spillesteder	og	gader	i	

Aarhus.	Festivalen	fejrer	25	års	jubilæum	med	et	program	

ud	over	det	sædvanlige.	

Billetter købes på det enkelte spillested, og der er fri entré til 

mange af koncerterne.

August
1/8-3/8 dAnMArks griMMesTe FesTivAl 
Grimfest	på	Grimhøjvej	i	Brabrand	er	en	musikfestival	med	

alt	hvad	dertil	hører,	men	til	en	studentervenlig	pris.	Både	

etablerede	og	upcoming	kunstnere	spiller	til	festivalen.	

Billetpris: 395 kr. Billetter kan købes på www.grimfest.dk

September
30/8-8/9 AArhUs FesTUge 
Traditionen	tro	eksploderer	byen	i	et	inferno	af	arrangemen-

ter	den	første	uge	i	september.	Årets	tema	er	”Tegn	på	liv.”	

Teaterstykker,	koncerter,	madarrangementer	og	meget	mere	

kan	opleves	overalt	i	byen.	

6/9-8/9 Food FesTivAl
Food	Festival	på	Tangkrogen	er	Nordens	største	madfestival.	

Madentusiaster,	 kokke	og	producenter	 sætter	 fokus	på	de	

mange	gode	råvarer,	der	findes	 i	Danmark.	Publikum	kan	

glæde	sig	til	masser	af	smagsprøver	og	store	madoplevelser.			

13/9 dAnMArks sTørsTe FredAgsbAr og 
idræTsdAg 
Tusindvis	af	studerende	mødes	i	Universitetsparken	og	sky-

der	det	nye	semester	i	gang	med	øl,	fest	og	koncerter	med	

kendte	navne	efter	at	have	udfoldet	sig	fysisk	til	universite-

tets	idrætsdag.

Nephew er et ud af mange fede navne, 
der kommer til NorthSide i år.
Foto: David Hay

Sculpture by the Sea / Foto: Anders Hede

Danmarks Grimmeste Festival.



Det er et sjældent syn, der venter pub-
likum på kajen, når op mod 100 af 
verdens prægtigste sejlskibe sejler ind 
i Aarhus Bugten en torsdag formiddag 
i juli.

Himmelsøgende	 master,	 svajende	 hvide	 sejl	 i	 geome-

triske	 former,	 kilometerlange	 skibsreb	og	matrosernes	

havblå	uniformer	udgør	tilsammen	de	majestætiske	fartøjer,	

der	udstråler	stolte	traditioner	og	dragende	eventyr.

Der	bliver	rig	lejlighed	til	at	udforske	livet	til	søs	anno	2013,	når	

det	 internationale	 kapsejladsstævne	 for	 skoleskibe,	 The	 Tall	

Ships	Races,	kommer	til	Aarhus	fra	torsdag	4.	til	søndag	7.	juli.

De	mange	skibe	fra	17	nationer	og	fjerne	verdenshjørner	læg-

ger	 til	kaj	på	Mellemarmen	nær	europaplads.	Kapsejladsen	

er	 verdens	 største	 og	har	 én	 gang	 tidligere	 lagt	 vejen	 forbi	

Aarhus	–	nemlig	i	2007,	hvor	de	flotte	skibe	og	aktiviteterne	

omkring	dem	blev	et	stort	tilløbsstykke.

Projektleder	Charlotte	Kirk	elkjær	fra	Aarhus	Kommune	for-

sikrer	da	også	om,	at	der	er	noget	at	glæde	sig	til.

“Folk	drages	af	nostalgien	og	fortællingen	om	eventyret	på	de	

syv	verdenshave,	og	vi	forventer	op	mod	500.000	gæster	i	lø-

bet	af	de	fire	dage,	arrangementet	varer.	Der	vil	være	et	væld	

af	aktiviteter	på	havnen	og	ved	Filmbyen	fra	morgen	til	aften,	

og	de	mange	 tusinde	 internationale	besætningsmedlemmer	

vil	sætte	deres	festlige	præg	på	havneområdet	og	midtbyen,”	

siger	hun.

hAvneFesT For hele FAMilien
Specielt	børnefamilier	kan	få	mange	timer	til	at	gå	på	havnen,	

når	The	Tall	Ships	Races	sætter	gang	i	folkefesten.	Havnearea-

let	omkring	skibene	bliver	nemlig	omdannet	til	en	festplads	

med	 musiktelte,	 madboder	 og	 aktiviteter	 for	 hele	 familien.	

Kattegatcentret	kigger	forbi	med	rørebassiner	og	havhistorier,	

Moesgård	Museum	inviterer	på	visit	i	en	vikingelandsby	med	

bål	og	boder,	og	hos	Fregatten	Jylland	udføres	der	traditionel-

le	 søfartshåndværk	som	rebslagning	og	skibstømring,	mens	

de	mindste	kan	bygge	små	træskibe,	som	søsættes	i	et	bas-

sin.	Det	er	også	muligt	at	få	en	gratis	rundvisning	på	de	flotte	

skoleskibe,	der	holder	”åbent	skib”	nogle	timer	om	dagen.

Hvis	det	ikke	stiller	sømandstrangen	at	betræde	Georg	Stage	

og	Skoleskibet	Danmark	i	fortøjet	tilstand,	er	det	såmænd	også	

muligt	at	prøve	kræfter	med	livet	til	søs	på	et	ægte	sejlskib.

”I	 tiden	op	 til	arrangementet	vil	man	på	vores	hjemmeside	

kunne	købe	billetter	til	en	tretimers	tur	med	et	sejlskib,	hvor	

man	lærer	om	skibet	og	prøver	på	egen	krop,	hvordan	det	er	

at	bo	og	arbejde	på	et	skib,”	fortæller	Charlotte	Kirk	elkjær.				

Hvis	man	har	tendens	til	søsyge,	men	stadig	gerne	vil	opleve	

eventen	helt	tæt	på,	kan	man	melde	sig	som	frivillig	på	hjem-

mesiden	www.tsraarhus.dk.

Foto: Xxxxxxxxxxxxx
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Foto: Kurt Mønsted

Af Anne Lund Petersen

sejLskibe fra heLe 
verden indtager aarhus 

himlen dekoreres med skibsmaster og lærredssejl i hundredvis, når det inter-
nationale sejlskibsstævne the tall ships races for anden gang lægger vejen 
forbi aarhus fra 4. til 7. juli og inviterer til folkefest på havnen. 

the tall ships races 
i aarhus
•  The Tall Ships Races er verdens største 

kapsejlads for sejlførende skoleskibe

•  Hvert år deltager omkring 100 sejl-
skibe fra hele verden med en samlet 
besætning på 3000 unge

•  I år starter sejladsen i Aarhus fra 4. 
til 7. juli, før skibene sejler videre til 
Helsinki i Finland, Riga i Letland og 
Szczecin i Polen 

•  Skibene lægger til på Mellemarmen 
nær Europaplads. På havnen vil der 
alle dage fra kl. 10 være musikoptræ-
dener, rundvisninger på skibene og 
mange andre aktiviteter.

•  Fonden for slæbebåden Jakob ar-
rangerer dagligt havnerundfarter med 
guider, der vil fortælle om byens nye 
havnearealer.

•  Der er gratis adgang til hele havneom-
rådet og til de mange skibe.

•  Fredag kl. 16.15 går de 3000 besæt-
ningsmedlemmer crew parade gem-
men midtbyen i deres uniformer, og 
søndag omkring kl. 13 er der Parade 
of Sail, når skibene forlader Aarhus.

•  Læs mere på www.tsraarhus.dk

Foto: Bent R Jørgensen

Foto: Lars K Olesen



billetsalg 89404040
musikhusetaarhus.dk

mød os på

  Hvid magi
Reumertvinder

♥♥♥♥♥ Politiken
 Jyllands-Posten

Anne Linnet teaterkoncert
30. maj – 2. juni

MELODY GARDOT
Forførende amerikansk sangerinde 

5. maj

aarhus
musikhuset
liveonstage

Let og løssluppen, sart og smertefuld
★★★★★ Berlingske Tidende
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Foto: Mogens Olofsen

Af Anne Lund Petersen

fuLd fart på nostaLgien 
tiL CLassiC raCe aarhus

tag med på en rejse tilbage i tiden, når op mod 300 historiske racerbiler og 
motorcykler i weekenden 17. til 19. maj indtager strandvejen til Classic race 
aarhus - en nostalgifest for hele familien.

Classic race aarhus
•  I weekenden 17.-19. maj kører op mod 

300 klassiske biler og motorcykler fra 
1930’erne og op efter 30 racerløb på 
en 12 km lang indhegnet racerbane 
på vejene omkring Mindeparken i 
Aarhus.

•  Der er indgang til løbsområdet ved 
Travbanen og på Filtenborgs Plads for 
enden af Dalgas Avenue.

•  Mindeparken omdannes hele week-
enden til en festplads med aktiviteter, 
madboder, butikker og underholdning.

•  Både på Tangkrogen og i Mindeparken 
er der specielle områder med aktivi-
teter for børn. Der er gratis adgang til 
Tangkrogen, mens det kræver billet at 
komme ind i Mindeparken.

•  Fredag 17. maj kl. 14 er der sæbekas-
seløb for børn på racerbanen. Entréen 
til sæbekasseløbet er 50 kr., som går 
ubeskåret til Børneulykkesfonden.

•  Lørdag 18. er der tresserfest på Helnan 
Marselis Hotel med trerettersmenu, 
live musik og præmier til de bedst 
påklædte. Meld dig til på www.craa.dk.

•  Dagsbilletter kan købes ved indgangen 
fra 300 kr. eller i forsalg før 16. maj 
fra 250 kr. Se mere, og køb din billet 
på www.craa.dk.

Løbet	 blev	 sidste	 år	 kåret	 som	 årets	 motorsportsevent	 i	

Danmark,	 og	 det	 hænger	 ifølge	 præsidenten	 for	 løbet,	

Niels	Brøchner,	sammen	med,	at	publikum	får	meget	mere	

end	et	racerløb	for	indgangspengene,	der	også	giver	adgang	

til	det	store	aktivitetsområde	med	madboder	og	underhold-

ning	i	Mindeparken.

”en	billet	til	Classic	Race	Aarhus	er	en	billet	til	tre	dages	eldo-

rado	med	biler	og	børn	i	højsædet.	Man	bør	virkelige	sætte	

tid	af	til	at	opleve	løbet	og	de	mange	aktiviteter	omkring	det,	

for	det	er	så	meget	mere	end	et	racerløb,”	siger	han.		

I	Mindeparken	kan	gæsterne	besøge	de	mange	boder	eller	

smutte	en	tur	til	1950’erne	og	1960’erne	i	Goodlook	Street.	

Her	er	både	kvinder	og	mænd	iklædt	tidstypisk	tøj,	boderne	

er	designet	i	ægte	retrostil,	og	musikscenen	sørger	for	dans	og	

musik	som	på	elvis’	tid.

rAcerløb i børnehøjde
Hvad	 enten	 man	 er	 til	 formel	 1,	 klassiske	 modeller	 eller	

moderne	 racerbiler,	er	der	noget	at	komme	efter	 til	Classic	

Race	Aarhus.	De	mange	flotte	biler	fra	hele	europa	er	nemlig	

inddelt	i	forskellige	klasser,	og	som	noget	nyt	i	år	køres	der	

også	om	Danmarksmesterskabet	i	Auto-G	DTC-klassen,	hvor	

kendte	kørere	som	Jan	Magnussen	og	Kasper	elgaard	delta-

ger.	Og	hvis	det	ikke	slukker	motortørsten	at	se	andre	race,	

er	det	på	løbets	hjemmeside	muligt	at	købe	sig	til	en	tur	på	

racerbanen	 i	 en	 af	 de	 eftertragtede	 biler	 som	 den	 svenske	

Koenigsegg	-		verdens	dyreste	bil.

Men	Classic	Race	Aarhus	er	også	børnenes	motorløb.	Over-

skuddet	 fra	 løbet	 går	 til	 at	 forbedre	 børns	 trafiksikkerhed	 i	

Østjylland,	 og	 både	 i	 Mindeparken	 og	 på	 Tangkrogen	 kan	

børn	komme	i	 trafikskole	og	 tage	kørekort,	 lære	om	lastbi-

ler	og	højresvingsulykker,	og	så	kan	de	starte	karrieren	som	

racerkører	i	en	hjemmebygget	sæbekassebil.	Traditionen	tro	

afholdes	der	nemlig	fredag	kl.	14	sæbekasseløb	for	børn	på	

den	store	racerbane.	Børn	med	benzin	i	blodet	kan	tilmelde	

sig	på	løbets	hjemmeside	www.craa.dk.
Foto: Annelene Petersen

Det er fart. Det er spænding. 
Det er nostalgi på fire hjul. 

Classic Race Aarhus tager dig 
med til en tid, hvor bilerne var 

flottere, musikken bedre 
og kjolerne smartere.

Foto: Martin Ballund



*elever fra DramatikeruDDannelsen og 
skuespillerskolen veD aarhus teater

17. april – 18. maj
priser: 95 – 180 kr. inkl. geBYr 

scan og læs mere

iDÉ og iscenesættelse Per Smedegaard 
Dramaturg KjerSti HuStvedt 
scenograf NiKolaj HeiSelberg traP 
Dramatikere HeNriK SzKlaNy, NiclaS aSHKaN joHaNSeN 
og SimoNe iSabel Nørgaard* 
musik cHadi alderbaS 
koreograf reNé brix 
meDvirkenDe eNa SPottag Fog, zaKi Nobel meHabil, 
 louiSe ScHeel, marie-lydie NoKouda, 
ulriK Waarli grimStad, max rauNdaHl laurSeN,  
david elNebo Polmer* og cHadi alderbaS

Klar På  
forandringer?                     

bygNiNg 4-7-12
teatret SvalegaNgeN præsenterer i samarBejDe meD  

dramatiKeruddaNNelSeN og SKueSPillerSKoleN ved aarHuS teater 

rocazino Koncert
Koncert lørdag den 09.03.13

9.
M
ar

tsMiddag
&

koncert

Martin Hall Koncert

20
.a

Pr
il

Koncert lørdag den 20.04.13

rasMUs nØHr Koncert
Koncert lørdag den 18.05.13

18
.M

aJ

cariBBean niGHts

1.
JU
ni

Koncert lørdag den 01.06.13

Med Latin Dance
Band &

Sambananas

FUGLSØCENTRET - en oplevelse rigere
Dragsmurvej 6 · 8420 Knebel
Tlf. 86 35 13 55 · til@fuglsoecentret.dk · www.fuglsoecentret.dk

For alle arrangementer gælder:
Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00

Koncertpakke 1 (ikke Irish Evening)
Koncertbillet 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten
(buffet) 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten
(buffet) overnatning i dobbeltværelse
med morgenbuffet (kan kun købes
for 2 personer) 795,- pr. person

Billetter bookes på www.billetten.dk

Læs mere om hele programmet på www.fuglsoecentret.dk

Koncert lørdag den 09.03. 2013

Koncert lørdag den 18.05. 2013 Koncert lørdag den 01.06. 2013

Koncert lørdag den 20.04. 2013

FUGLSØCENTRET 2013

oKtoBerfestmedalpenspektakel

5.
oK

to
Be
r

Koncert lørdag den 05.10.13

Middag,
koncert
& dans

an irisH eVeninG
Music, Show, Dinner, Dance, Drink & Craic Lørdag den 28.09.13

28
.s
eP
t.Middag,

koncert
& dans

Koncert lørdag den 28.09. 2013 Koncert lørdag den 05.10. 2013

Bryllup, konfirmation, fødselsdag,
reception eller firmafest?
– vi har lokalerne! Hold festen i naturskønne omgivelser
på Fuglsøcentret i Mols Bjerge.
Vi har plads til fester i alle størrelser og vi har 148 værelser,
så gæsterne også kan overnatte.

Konfirmationsmenu:
kun kr. 298,- pr. kuvert
Selskabsbuffet:
kun kr. 345,- pr. kuvert
3-retters middag:
fra kun kr. 355,- pr. kuvert

Helaftensarrangement
Velkomstdrink
3 retters menu
Vin, øl & vand ad libitum under middagen
Kaffe & te

kun kr. 599,- pr. kuvert

Konferencer & møder
Vi har de rigtige lokaler uanset om det drejer sig om
store eller små konferencer og møder.
Fuglsøcentret råder over alle moderne konference- og mødefaciliteter og
vi kan arrangere overnatning til et stort antal deltagere.
Centrets centrale placering midt i Danmark tæt ved lufthavn, færge og
motorvej, gør det samtidig nemt for deltagere fra hele landet at samles.
Kontakt os med jeres ønsker og vi finder en løsning sammen.

nanna Koncert
Koncert lørdag den 26.10.13

26
.o

Kt
oB

er

Koncert lørdag den 09.11. 2013

LIS SØRENSEN KONCERT

Middag
&

koncert
9.

NO
VE

M
BE

R

Koncert lørdag den 26.10. 2013

– ring og hør nærmere.
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Foto: Scanpix

Af Anne Lund Petersen

store musikopLeveLser 
venter i 2013

de senere år har aarhus bidt sig fast som et betydningsfuldt centrum for store 
musikoplevelser i danmark. hvad enten dit hjerte banker for rocken, poppen, 
jazzen eller hvad som helst andet, står byen klar til at byde dig velkommen til 
din næste store musikoplevelse. 2013 er musikkens år i aarhus.

andre musikbegiven-
heder i aarhus
Spot Festival

3.-4. maj, www.spotfestival.dk

Pop Revo

9.-11. maj, www.poprevo.dk

Aarhus Jazz Festival

13.-20. juli, www.jazzfest.dk

Stella Polaris 

3. august, www.stella-polaris.dk

Sommer Chillout Aarhus

17. august,  
facebook.com/sommer.chillout.aarhus

Danmarks største fredagsbar

13. september, www.storfredag.dk

Newbees Festival

27.-28. september,  
facebook.com/newbeesfestival

mejlgade for mangfoldighed
11. MAj, MejlgAde

Der	er	dømt	undergrundslyd,	når	mangfoldigheden	 tradi-

tionen	 tro	 	 fejres	med	masser	af	musik	 i	Mejlgade	 lørdag	

11.	 maj.	 Mejlgade	 for	 mangfoldighed,	 som	 startede	 som	

en	gadefest	mod	racisme,	har	udviklet	sig	til	en	af	Aarhus’	

største	 kulturbegivenheder	 med	 over	 30.000	 besøgende	

og	utallige	kulturelle	indslag.	Nerven	i	begivenheden	er	de	

mange	små	scener	rundt	omkring	på	området,	hvor	der	er	

mulighed	for	at	stifte	bekendtskab	med	det	næste	store	mu-

siknavn.	Her	spiller	upcoming	kunstnere	nemlig	alt	fra	punk	

og	rap	over	elektronisk	musik	til	pop.	Musikprogrammet	of-

fentliggøres	på	facebook	op	til	begivenheden.

northside festival
14.-16. jUni, ådAlen

NorthSide	Festival	springer	i	år	alle	rammer	med	tre	scener	

og	et	musikprogram	 i	 international	 klasse.	 I	 dens	kun	 tre	

år	lange	levetid	har	festivalen	udviklet	sig	til	en	af	de	mest	

betydningsfulde	musikbegivenheder	i	Danmark.	Festivalen	

startede	i	2010	som	en	endagsfestival	med	fem	bands,	men	

siden	har	den	taget	stormskridt	fremad,	så	den	i	dag	foregår	

over	 tre	dage	med	over	40	danske	og	 internationale	mu-

siknavne	på	programmet	og	mange	tusinde	solgte	billetter.	

Blandt	 hovednavnene	 i	 år	 er	 The	 Flaming	 Lips,	 Kashmir,	

Keane,	Phoenix,	Nephew,	Nick	Cave	&	The	Bad	Seeds	og	

The	Knife.	Festivalen	har	 fokus	på	bæredygtighed	og	har	

som	mål	at	blive	CO2-neutral.

fed fredag i tivoli friheden 
FredAge MAj-AUgUsT, Tivoli Friheden

Når	ugen	går	på	hæld,	 er	 der	 sommeren	over	dømt	 Fed	

Fredag	i	Tivoli	Friheden.	Landets	bedste	og	mest	populære	

kunstnere	giver	på	skift	koncert	under	åben	himmel	foran	

tusindvis	af	feststemte	tivoligæster.	Mads	Langer	skyder	fe-

sten	i	gang	fredag	10.	maj,	og	så	går	det	ellers	derudad	med	

store	navne	som	Anne	Linnet,	Aura	Dione,	The	Raveonet-

tes,	Tina	Dickow,	Sanne	Salomonsen	og	mange	andre,	før	

Østkyst	Hustlers	 lukker	ballet	30.	august.	entrébilletten	til	

Tivoli	gælder	som	koncertbilletten,	og	et	sæsonkort	til	320	

kr.	giver	adgang	til	samtlige	koncerter	sommeren	over.				

		

danmarks grimmeste festival
1.-3. AUgUsT,griMhøjvej i brAbrAnd 

Danmarks	Grimmeste	Festival,	også	kaldet	grimfest,	har	de	

sidste	mange	år	haft	vokseværk	og	er	i	dag	en	kendt	mu-

sikbegivenhed	med	5000	gæster.	Her	får	upcoming	navne	

en	chance	for	at	komme	ud	til	et	bredere	publikum,	men	

programmet	byder	typisk	også	på	mere	etablerede	navne.	

Festivalens	grundprincip	er,	at	alle	skal	have	råd	til	musik-

oplevelser	 -	og	både	billet-,	øl-	og	madpriserne	er	derfor	

overskuelige	i	forhold	til	de	store	festivaler.	en	billet	til	alle	

festivalens	tre	dage	fås	for	lige	under	400	kr.

Foto: Axel Schütt

Foto: Scanpix

Foto: David BustFoto: Kim Haugaard

Foto: Axel Schütt
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Af Anne Lund Petersen

Rækken af hits er nærmest endeløs. 
I mere end fire årtier har Aarhus-
barnet Anne Linnet fremtryllet udø-
delige klassikere, der rammer lige i 
hjertet og vækker genklang på tværs 
af generationer.	

Helt	i	kunstnerens	ånd	har	11	fremadstormende	kvinder	

fra	 den	 succesfulde	 teatergruppe	 Sort	 Samvittighed	

begået	en	sanselig	og	anderledes	 teaterkoncert	bygget	op	

om	23	af	 sangerindens	mest	 elskede	 sange.	Pigespejdere,	

havfruer	og	skæve	karakterer	bevæger	sig	i	et	univers	af	gal-

skab	og	kærlighed,	der	får	publikum	til	at	spærre	øjnene	op.	

Forestillingen	har	i	to	sæsoner	spillet	for	fulde	huse	på	Betty	

Nansen	Teatret	i	København,	men	nu	er	det	altså	århusia-

nernes	tur	til	at	opleve	den	roste	forestilling.	Og	der	er	virke-

lig	noget	at	glæde	sig	til,	fortæller	Mette	Kier,	programchef	

for	Musikhuset.	

“Vi	er	meget	stolte	over	at	kunne	præsentere	en	af	de	største	

teaterkoncert-succeser	her	i	Musikhuset	Aarhus.	Der	venter	

vores	gæster	en	original	og	begavet	hyldestkoncert	med	stor	

kærlighed	og	respekt	for	Anne	Linnets	musik,”	siger	hun.

dronningen AF dAnsk MUsik	

Sort	Samvittighed	har	brugt	ord	og	stemninger	i	sangene	som	

inspiration	til	stykkets	handling,	der	tager	publikum	med	på		

en	følelsesmæssig	rutsjebanetur.			

”Anne	Linnets	musik	handler	om	de	store	kontraster	i	men-

nesket.	 Sangene	 spænder	 over	 alle	 de	 modsætninger,	 vi	

rummer,	og	den	måde,	hun	skildrer	kærligheden	på,	er	lige	

rammende,	hvad	enten	udsagnet	er	 lige	på	og	hårdt	eller	

sårbart	poetisk.	Linnets	univers	er	både	ild	og	is,	inderlighed	

og	humor,”	siger	stykkets	instruktør,	elisa	Kragerup.	

Og	 selvom	 sangene	 har	 gennemgået	 en	 forvandling	 og	 i	

stykket	fremføres	i	helt	nye	versioner,	foregår	det	hele	med	

stor	respekt	for	Anne	Linnets	univers.	Forestillingen	er	nem-

lig	tænkt	som	en	hyldest	til	dronningen	af	dansk	musik.	

”Selvom	 vores	 versioner	 af	 sangene	 er	 meget	 anderledes	

end	Anne	Linnets	originaler,	går	vi	altid	 til	musikken	med	

stor	kærlighed	og	respekt.	Og	det	kan	man	høre,”	siger	Sort	

Samvittigheds	 musikalske	 arrangør,	 Jeanett	 Albeck,	 som	

blandt	 andet	har	 lavet	 en	 fabriksagtig	udgave	af	 ”Glor	på	

vinduer”	og	givet	”1000	stykker”	et	skud	Bollywood.	

Anne	Linnet	selv	har	også	haft	en	finger	med	i	opsætningen	

af	forestillingen.	Hun	har	nemlig	skrevet	en	ny	sang	til	fore-

stillingen	med	titlen	“Hvid	magi.”

anne Linnet
den prisvindende teaterkon-
cert hvid magi, der fortolker 
anne Linnets musik, har i to 
sæsoner spillet for fulde huse i 
københavn. 
nu får århusianerne endelig 
mulighed for at opleve fore-
stillingen, når den rykker til 
musikhuset fra 

30. maj til 2. juni.
hvid magi i 
musikhuset
•  Forestillingen vises seks gange 

fra 30. maj til 2. juni i Musikhu-
set Aarhus. Torsdag 30/5 kl. 20, 
fredag 31/5 kl. 20, lørdag 1/6 
kl. 15 og 20 og søndag 2/6 kl. 
15 og 20.

•  Billetter kan købes på 
 www.musikhusetaarhus.dk   
 Pris: 305/385 kr.

•  Hvid Magi har vundet den 
prestigefyldte Reumert Pris for 
årets musikteater samt prisen 
for årets instruktør.

PR-foto

skaber ‘hvid magi’ i musikhuset

PR-foto
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Af Jesper Wilhelmsen

se direktørens person-
Lige favoritkunst på aros

gennem snart 30 år har museumsdirektør jens erik sørensen sat sit markante 
præg på aros, og 2013 bliver hans sidste år som direktør.

Gennem	snart	30	år	har	museumsdirektør	Jens	erik	Sø-

rensen	sat	sit	markante	præg	på	ARoS,	og	2013	bliver	

hans	sidste	år	som	direktør.	Kronen	på	livsværket	sætter	han	

i	bogstaveligste	forstand	med	den	royale	udstilling	 Ṕas	De	

Deux	 Royaĺ ,	 der	 åbner	 i	 oktober	 og	 viser	 HM	 Dronning	

Margrethes	 og	 HKH	 Prinsgemalens	 kunstneriske	 arbejder.	

Men	 allerede	 i	 marts	 slår	 ARoS	 dørene	 op	 for	 udstillingen	

´Director ś	Choice	7-9-13́ ,	hvor	museets	direktør	har	udvalgt	

nogle	af	sine	favoritter	i	ARoS´	magasiner,	der	gemmer	på	i	

omegnen	af	10.000	kunstværker.	

”Det	bliver	fantastisk	at	få	helt	frie	hænder	til	at	gå	på	opda-

gelse	i	magasinerne.	Tænk	på,	hvor	meget	kunst,	der	er	blevet	

købt	ind	gennem	årene,	og	som	museum	har	man	jo	ingen	

fortrydelsesret.	 Museumsloven	 tillader	 ikke	 kunstmuseer	 at	

sælge	ud	af	samlingen,	så	det	skal	blive	virkelig	spændende	at	

kaste	sig	ud	i,”	siger	Jens	erik	Sørensen.	

Intentionen	med	udstillingen	er	ikke	at	vise	bravur-stykkerne,	

men	de	mere	skæve	og	på	andre	måder	spændende	værker	

i	samlingen.	Iscenesættelsen	sker	i	tre	forskellige	huse,	hvori	

kunstværker	med	hver	sin	stemning	præsenteres	sammen,	så	

deres	udtryk	kan	forstærke	hinanden	på	tværs	af	tid	og	stil.	

Derved	tages	publikum	med	ind	i	kunstens	egen	verden	og	

oplever	helt	nye	sider	af	værkerne.	

sPekTAkUlær kUnsT-kAnon og gUldAlder 
Udtryk	og	stemning	er	også	nøgleord	i	KLeIN	/	BYARS	/	KA-

POOR-udstillingen,	hvor	Anish	Kapoors	kanon	giver	genlyd	

på	hele	ARoS,	når	den	hver	halve	time	skyder	 ti	kilo	 tunge	

vokspatroner	ind	i	muren.	Kanonen	er	en	del	af	den	spekta-

kulære	udstilling,	der	for	første	gang	samler	de	tre	verdens-

stjerner	på	dansk	grund.	Alle	 tre	kunstnere	 tillægger	 farven	

en	spirituel	dimension,	og	sammenspillet	mellem	Yves	Kleins	

patenterede	blå	farve,	James	Lee	Byarś 	brug	af	marmorhvide	

skulpturer	og	Anish	Kapoors	voldsomme	røde	voksinstallatio-

ner	skaber	en	meget	intens	oplevelse.

Mere	roligt	er	der	tilsyneladende	i	Guldalderens	motiver.	De	

ofte	smukke	udsigter,	pæne	borgerlige	portrætter	og	uspole-

rede	seværdigheder	har	længe	skabt	idéen	om	en	tid	i	Dan-

marks	 historie	 med	 ro,	 idyl	 og	 harmoni.	 Med	 udstillingen	

GULD	samler	ARoS	det	bedste	fra	den	danske	Guldalder,	og	

kradser	samtidig	i	den	polerede	overflade	og	fortæller	histo-

rier	om	et	foranderligt	Danmark	og	europa	med	krige,	økono-

misk	krise	og	politisk	turbulens.

2013 er museumsdirektør Jens Erik Sørensens sidste som direktør på ARoS. 
Det markeres med udstillingen ’Director ś Choice 7-9-13’, med direktørens 
personlige favoritter fra ARoS’ samling. Sommeren 2013 byder også på in-
ternationale kunstoplevelser i særklasse – blandet andet GULD med fokus 
på det bedste fra Dansk Guldalder, samt en unik udstilling med verdens-
stjernerne Yves Klein, James Lee Byars og Anish Kapoor.

udstillinger på 
aros i 2013
KLEIN / BYARS / KAPOOR 

9. februar – 26. maj 2013 

DIRECTOR`S CHOICE 7-9-13 

16. marts – 7. september 

ANNIKA VON HAUSSWOLFF 

26. april – 11. august 2013 

GULD: Skatte fra den danske 

guldalder 

18. maj – 20. oktober 2013 

”Udsigt over Arresø mod Tibirke balkker”

”Shootinh into the Corner”
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Af Anne Lund Petersen

Lækre biler, jazz, blues, countrymu-
sik og store armbevægelser. Oplev 
Guds eget land midt i Aarhus, når 
den årlige midnatsevent løber af sta-
blen tirsdag 4. juni.	

Butikkerne	finder	de	bedste	tilbud	frem	og	holder	åbent	

til	kl.	24,	og	overalt	 i	byen	kan	de	handlende	opleve	

små	brudstykker	af	USA	i	form	af	underholdning,	udstillin-

ger	og	kulturelle	indslag.

“Årets	midnatsevent	bliver	et	overflødighedshorn	af	oplevel-

ser.	Vi	har	hentet	det	bedste,	USA	har	at	byde	på,	til	Aarhus,	

og	det	er	 ikke	 så	 lidt.	Det	er	et	utroligt	mangfoldigt	 land,	

og	alle	sanser	kommer	i	spil,”	siger	Claus	Bech,	direktør	for	

Aarhus	City	Forening.		

Især	musikken	kommer	til	at	spille	en	stor	rolle	i	byens	ga-

der.	Store	Torv	danner	rammen	om	optrædener	med	både	

herboende	 og	 tilrejsende	 amerikanske	 kunstnere,	 ligesom	

der	på	mange	af	byens	andre	torve	og	pladser	vil	være	sce-

ner	med	musikalske	indslag.

Gospelmusikken	 stammer	 fra	USA,	og	mandag	aften,	 da-

gen	før	det	hele	går	løs,	går	lokale	kor	og	store	gospelnavne	

sammen	og	giver	et	brag	af	en	gospelkoncert	for	at	skyde	

eventen	i	gang.

sTorT oPTog i byens gAder						

Noget	af	det	mest	amerikanske,	der	findes,	er	de	klassiske	

amerikanerbiler	som	Chevrolet	og	Mustang.	På	dagen	bli-

ver	Bispetorvet	invaderet	af	amerikanske	biler	fra	forskellige	

perioder,	og	her	kan	publikum	komme	helt	tæt	på	de	flotte	

køretøjer.	Og	vil	man	se	dem	i	bevægelse,	er	muligheden	

der,	når	det	store	USA-optog	bevæger	sig	gennem	byen	fra	

kl.	18.	“Der	vil	være	amerikanske	motorcykler,	biler,	musik	

og	alt	muligt	andet	 repræsenteret.	Amerikanerne	er	 super	

gode	til	at	lave	optog,	og	det	bliver	helt	sikkert	et	spektaku-

lært	syn,”	siger	Claus	Bech.	

Hvis	de	mange	amerikanske	indtryk	skulle	pirre	rejselysten,	

er	der	hjælp	at	hente	hos	nogle	af	byens	rejseselskaber,	der	

samler	sig	på	et	af	byens	torve.	Her	kan	forbipasserende	få	

inspiration	til	USA-rejsen,	og	hvis	pengene	ikke	rækker,	kan	

man	deltage	i	konkurrencen	om	at	vinde	en	rejse	for	to	til	

det	dragende	land.		

Dagen	afsluttes	med	manér	kl.	24,	når	et	stort	 fyrværkeri-

show	affyres	fra	taget	af	Magasin.

midnatsåbent:
tirsdag 4. juni er det traditionen tro tid 
til årets store midnatsevent. butikkerne 
holder åbent til kl. 24, og byen syder 
af aktiviteter for hele familien 
- i år er temaet usa.

midnatsshopping 
i aarhus
•  Midnatseventen er en årlig 

begivenhed i Aarhus med over 
100.000 besøgende, som i år 
ligger tirsdag 4. juli.

•  Eventen har hvert år et nyt 
tema, og i år er temaet USA.

•  På dagen holder butikkerne 
åbent til kl. 24 med gode tilbud, 
og overalt i byen vil der være 
aktiviteter for hele familien. 

• Se mere på www.aarhus-city.dk

opLev usa midt i aarhus
Time Square, New York City



Det hele startede med en royal gå-
tur langs Bondi Beach ved Sydney i 
Australien i 2000.

Her	præsenterede	Danmarks	 kommende	kronprinsesse	

sin	 kæreste	 for	 den	 populære	 udstilling	 Sculpture	 by	

the	Sea,	hvor	store,	moderne	skulpturer	smukt	smeltede	sam-

men	med	naturen	langs	den	australske	kyst.	Den	oplevelse	

dannede	grobund	for	en	idé,	der	senere	skulle	sætte	Aarhus	

på	kunstens	verdenskort.	Kronprins	Frederik	foreslog	nemlig	

kunstmuseet	ARoS	og	Aarhus	Kommune	at	lave	en	lignende	

udstilling	langs	Aarhus	Bugten	-	og	sådan	blev	det.

I	 2009	 kunne	 århusianerne	 for	 første	 gang	 opleve	 over	 60	

anseelige	skulpturer	interagere	med	den	smukke	natur	domi-

neret	af	 skov	og	strand	 langs	kysten	 fra	Tangkrogen	 til	Bal-

lehage.	Og	med	et	besøgstal	i	omegnen	af	600.000	blev	det	

kongelige	påhit	en	gigantisk	succes.	 I	år	er	det	 tredje	gang,	

Sculpture	by	the	Sea	kan	opleves	i	Aarhus.	Og	der	er	nok	at	

glæde	sig	til.

en kUnsToPlevelse For Alle
Som	noget	nyt	er	en	stor	del	af	værkerne	i	år	lavet	specielt	til	

det	område,	de	skal	udstilles	på.	Det	betyder,	at	den	århusian-

ske	natur	er	tænkt	med	ind	i	skulpturen	helt	fra	starten.	Og	net-

op	samspillet	mellem	kunsten	og	naturen	er	udstillingens	helt	

store	styrke,	mener	udstillingsleder	Karen	Louise	Christensen.	

”Udstillingen	 handler	 om	 kunstens	 mangfoldighed	 og	 sam-

spillet	med	naturen,	 som	flytter	 kunsten	væk	 fra	dens	vante	

rammer.	Folk	kan	komme	og	gå,	som	de	vil	og	kombinere	en	

udflugt	til	vandet	med	en	kunstoplevelse.	Det	giver	en	stor	grad	

af	frihed,	som	tiltaler	et	meget	bredt	publikum,”	siger	hun.	

Den	brede	appel	er	ifølge	udstillingslederen	en	anden	af	styr-

kerne	ved	Sculpture	by	the	Sea,	fordi	en	helt	anden	målgrup-

pe	end	normalt	pludselig	har	fri	adgang	til	samtidskunsten.	

”Her	har	alle	mennesker	adgang	til	kunsten	og	oplevelsen	af	

at	tage	stillingen	til	den,	og	det	er	helt	unikt.	Skulpturerne	er	

utroligt	forskellige,	og	det	giver	folk	noget	at	tale	om,	når	de	

mødes	ved	kunstværkerne,”	siger	Karen	Louise	Christensen.		

korsAng og vAndværker  
Og	der	er	virkelig	skulpturer	for	enhver	smag	at	finde	på	årets	

udstilling.	et	af	de	mere	eksperimenterende	værker	er	lydin-

stallationen	”Forrest	for	a	1000	Years”	af	det	kendte	canadiske	

kunstnerpar	Janett	Cardiff	og	George	Bures	Miller.	Her	sidder	

publikum	på	træstubbe	i	skoven	omgivet	af	højtalere,	der	via	

lyd	præsenterer	forskellige	stemningsbilleder	lige	fra	rytterslag	

på	slagmarken	til	højstemt	korsang.						

Publikum	kan	også	opleve	en	komprimeret	forlystelsespark,	

et	performance-værk,	hvor	kunstneren	selv	udgør	skulpturen	

og	en	del	værker,	der	 interagerer	med	havet	 i	 form	af	bro-

lignende	 konstellationer.	 I	 alt	 er	 64	 skulpturer	 fra	 21	 lande	

udvalgt	til	at	pryde	byens	kystlandskab	i	hele	juni	måned.
Foto: Xxxxxxxxxxxxx
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Af Anne Lund Petersen

sCuLpture by the sea 
aarhus vender tiLbage 

oplev danmarks største udendørs kunstudstilling, når sculpture by the sea aarhus 
for tredje gang indtager kyststrækningen fra tangkrogen til ballehage hele juni.

sculpture by the sea
•  Sculpture by the Sea er oprindeligt 

et australsk koncept, som kom til 
Aarhus i 2009 på opfordring fra DKH 
Kronprins Frederik og Kronprinsesse 
Mary, som også er protektorer for 
udstillingen

•  Udstillingen afholdes hvert andet år 
og for tredje gang i 2013

•  Sculpture by the Sea kan opleves      
1.-30. juni 2013  

•  64 værker fra 21 lande er udstillet på 
den tre en halv km lange strækning 
langs Aarhus Bugten fra Trangkrogen 
til Ballehage

•  Udstillingen er gratis, og der vil være 
omvisninger i weekenderne

•  Det er også muligt at se udstillingen 
fra søsiden – stig på turbåden på Mar-
selisborg Havn eller Ballehage

•  Se også udstillingen ”Sculpture Inside” 
i Helnan Marselis Hotels foyer, hvor 
mindre værker af udstillingens kunst-
nere kan opleves

•  Alle værker – store som små – er til 
salg    

•  Bag udstillingen står Aarhus Kom-
mune og ARoS Aarhus Kunstmuseum

•  Læs mere om udstillingen på       
www.sculpturebythesea.dk, eller køb 
udstillingskataloget på udstillingen

Foto: Anders Hede

Foto: Peter Jensen



www.royalcasino.dk
Store Torv 4 • 8000 Aarhus C.

Onsdag 13. marts var der

i Danmark Jackpot-puljen, 
hvilket nærmer sig Danmarksrekord 

(rekorden fra 16. juni 2006 var på kr. 4.897.162,-)

TÆT PÅ 
DAnmArkS-

rekOrD

SPÆnDInGen STIGer:

måske er der fundet en heldig 
vinder! måske er puljen blevet 
endnu større..! 

men der er altid mindst 
2 millioner kr. i puljen 
– så kom og prøv dit held 
for en krone.

	 24.	feb.	2012:	 kr.	2.960.031,-
	 24.	aug.	2011:	 kr.	2.247.936,-
	 29.	juni	2011:		kr.	2.922.450,-
	 30.	dec.	2010:	 kr. 3.790.627,-
	 2.	jan.	2010:		kr.	2.098.685,-
	 12.	dec.	2009:	 kr.	2.229.576,-
	 28.	okt.	2009:		kr.	2.864.432,-
	 23.	maj	2009:		kr.	2.798.488,-
	 27.	dec.	2008:	 kr.	2.419.486,-

	 11.	okt.	2008:		kr.	2.086.622,-
	25.	sept.	2008:	 kr. 2.566.622,-
	 13.	juni	2008:		kr. 3.342.142,-
	 8.	nov.	2007:		kr.	2.134.190,-
	 19.	okt.	2007:		kr.	3.294.317,-
	 27.	maj	2007:		kr.	3.292.000,-
	 5.	jan.	2007:		kr.	4.128.000,-
	 16.	juni	2006:		kr.	4.897.612,-

Danmark Jackpot-puljer vundet siden 16. juni 2006:

kr. 4.471.225,03


