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Shop-amok i Aarhus City

Af Mai-Britt Kirstine Jeppesen

Tag et kig på denne oversigt over de mest populære shoppingkvarterer i Aarhus City. Med den ved hånden lover vi, du ikke kommer tomhændet hjem.

Bruuns Galleri Foto Kim Haugaard

Det kribler i fingrene efter at bytte
vinterens mørke ud med forårets
glade farver. Med foråret kommer
lysten til at shoppe nyt til garderoben, til køkkenet, til stuen, til kæresten...ja, til ganske enkelt at gå
shop-amok. Gør det!

E

rstat garderobens tykke strik med florlette stoffer og den

uldne plaid med et blomstret picnictæppe. Der er ingen

tid at spilde - det er blevet tid til forårsshopping i Aarhus.

Latinerkvarteret
Foto Flemming Krogh

Kählers Spisesalon Foto Axel Schütt

Naturskøn
Foto Axel Schütt

Condomeriet, der er leveringsdygtig i kondomer af enhver

Diesel lokker de unge hipsters med sin tjekkede vindues-

type. Også flere hyggelige cafeer og gode spisesteder byder

facade og Wood Wood gemmer sig i en tæt-på-hemmelig

sig til i gaden - Rar Bar, Forlæns & Baglæns og Nordens

baggård, hvor kun garvede trendspottere finder ind.

Folkekøkken er populære valg.

Følger man Guldsmedgade ned mod Lille Torv, byder bl.a.
Weekday, Monki og Loftet indenfor; butikker fortrinsvis

Strøget

med ung mode. I den modsatte ende af Guldsmedgade

I Strøgets 130 detailbutikker kan man få alt, hvad hjertet

møder man lidt dyrere designbutikker som Ganni og Bitte

begærer til garderoben, dagligstuen og køkkenet. Foruden

Kai Rand.

selvfølgelig en unik shopping-oplevelse på den én kilometer

Begynder maven at rumle undervejs, ligger der i Guld-

lange strækning, der er opdelt i Ryesgade og Søndergade.

smedgade både sandwich- og shawarmabarer. Til de kniv-

I Ryesgade ligger kædebutikker som Fona, Vero Moda og

og-gaffel-sultne er Restaurant Komfur et godt bud.

Imerco dør om dør med små specialforretninger som Peter

Guldsmedgade kan også bryste sig af at huse Danmarks

Beier Chokolade og den over 90 år gamle Chas E. vinhandel.

første Føtex. Her kan man lystigt fylde kurven med daglig-

I Søndergade ligger både flagship-stores i flere etager og

varer - og måske endda få en date med i købet. Indenfor de

butikskæder som H&M, Neye og Matas. Ved Arkaden tilfø-

senere år har Føtex i Guldsmedgade nemlig fået tilnavnet

rer torvesælgeren gaden liv og glade dage med sine slagtil-

’Scoretex’.

Vi giver dig her et overblik over byens populære shopping-

bud på alt fra roser til avocado. Søndergades primære træk-

kvarterer, så du kan lægge din rute hjemmefra. Risikoen for

plaster er Salling, der har ligget på adressen siden 1906 og

Latinerkvarteret

at gå forkert, for langt eller forgæves er således elimineret,

er et populært shoppingsted for både unge og gamle. Her

Pustervig Torv er Latinerkvarterets omdrejningspunkt. Her

og alt, du skal bruge tid og energi på, er målrettet shopping.

er alt samlet under et tag – sportstøj og frisk fisk, lingeri og

lokker Sophies Tøjhus på 44. år kunder indenfor til et væld

Rigtig god shoppelyst!

stavblendere, kufferter og stiletter.

af moderigtigt tøj til fest, job, skovtur og søndagshygge. Fra
Pustervig fører Volden forbi Lædersmeden, Marc Jacobs,

M. P. Bruunsgade

Åboulevarden

FF2 og Summerbird, der byder på eksklusive kvalitetsvarer.

Få minutters gang fra Strøget finder du en af byens æld-

Mest iøjnefaldende på Åboulevarden er Magasin, hvor

I bunden af Volden ligger Bloomers, der forhandler mærker

ste handelsgader, M. P. Bruunsgade - 700 meter med små

shoppelystne i alle aldre med lethed kan købe sig fattig i

som Nümph og By Groth samt secondhand tøj og sko. I

specialforretninger, der handler med varer inden for stort

tøj, sko, bøger, legetøj, parfume, mad, vin - ja, stort set alt.

parallelgaden, Badstuegade, er et visit i pladeforretningen

set alle kategorier. Slagterriget, Schweizerbageren, Emme-

På Åboulevarden finder man også interessante butikker

Badstuerock og i børnetøjsbutikken Krutter et must for mu-

rys og Paradis Is - set fra et gastronomisk perspektiv findes

som Kunst og Køkkentøj, Skiing of Denmark og Designer-

siknørder og småbørnsforældre.

der næppe bredere udvalg noget andet sted i Aarhus. Får

torvet. Her er også rig mulighed for at få lidt godt til ganen i

I Latinerkvarterets nordlige ende ligger Studsgade, hvor bl.

man brug for en spisepause på farten, er Kählers Spisesalon,

form af en espresso hos den autentiske italienske kaffebar Il

a. Bruuns Bazaar og Fozz har adresse. Er man til økologi,

Nordisk Spisehus og Sushi Sakura tre gode bud. Trænger

Caffé eller en kugle luksusis hos Suppestegogis.

betaler det sig at smutte omkring Graven, hvor den økologi-

man bare til at skylle halsen, er Peter Gift et oplagt sted at

Langs åen, i retning mod Europaplads, ligger cafeerne som

ske bager, Nr. 24, og den økologiske købmand og helsekost,

nyde en kold øl og tage et hvil i den hyggelige gårdhave.

perler på en snor og byder på brunch, frokost og aftensmad

Ganefryd, absolut fortjener et visit. Borggade er værested

fra alverdens køkkener.

for en håndfuld af byens trendy butikker så som vinylhand-

I Jægergårdsgade ligger en række spændende specialbu-

Guldsmedgade

man gennem Rosensgade, må man ikke gå glip af et kig i

tikker: Spøg og skæmt forretningen Pariserhuset, butik og

Hos Naturskøn i Guldsmedgade findes et bredt sortiment

butikken Morfars.dk, der med et hav af fjernstyrede biler

galleri A mano, Decorateshop, der forhandler boligtekstiler,

inden for økologisk hudpleje, og hos ostehandleren Froma-

og minihelikoptere er et Slaraffenland for gadgets-elskere.

møbler og belysning, Ren Kost med helsekost og økologi og

ge kan man købe alt fra lagret roquefort til modnet cheddar.

Jægergårdsgade

len Dandelion Records og antikbiksen Da Capo. Kommer

Str. 36-41.

Str. 36-41.

Str. 36-45.

FRIT VALG

249,-

Str. 36-45.

Søndergade 53, Aarhus C, 86126562

www.pawsko.dk
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Af Mai-Britt Kirstine Jeppesen

besøg 5 nye butikker
i Aarhus City
I en pulserende by som Aarhus popper der hele tiden
nye, spændende butikker op, som bør opleves live.

D

en hyppige udskiftning i bybilledet tilfører en shop-

No. 43
Foto: Flemming Krogh

stel som Flora Danica og Mussel Malet. Stellene Mega

pingtur i Aarhus City et element af overraskelse og

Mussel og Hvid riflet, der gør sig godt i det moderne hjem,

virker tillokkende og inspirerende på shoppelystne århusia-

frister også fra hylderne. Rygtet vil vide, at Aarhus længe

nere.  Her på siden serverer vi en håndfuld smagsprøver på

har rangeret øverst på listen over eftertragtede byer at åbne

nye butikker i midtbyen. Læs løs mens du snører skoene og

en Royal Copenhagen konceptstore i, men folkene bag det

knapper frakken - for vi tør godt love, at en smagsprøve ikke

kongelige porcelæn har tålmodigt ventet på den rigtige ti-

er nok. Disse fem skønne butikker skal opleves live.

ming og på, at den helt rigtige lokation bød sig til, før de
åbnede butik i den jyske hovedstad.

NR4 i Gl. Munkegade
Lørdag 9. marts i år åbnede keramiker Helena Hedegaard
sin butik NR4 i Gl. Munkegade 4 midt i Aarhus. I butikken sælger hun sine egne designs, der omfatter bl.a. porcelænslamper, der giver poetisk og elegant belysning til alle
husets rum og rustikke køkkenkar i sten, der kan bruges til
eksempelvis salt, krydderurter eller grøntsager. Det betaler
sig også at aflægge NR4 et visit, hvis man er på udkig efter
keramik, farverige tekstiler, unikt glas, møbler eller lignende
lækkerier til hjemmet udformet af forskellige, danske desig-

Nr. 4:
Keramiker Helena
Hedegaard sælger eget design

nere. Den type varer fylder nemlig også godt på hylderne i
den lille butik. Stilen er enkel og nordisk med plads til humor og originale ideer.
NR4, Gl. Munkegade 4, 8000 Aarhus C,

Royal Copenhagen, Store Torv 14, 8000 Aarhus C,
Tlf: 8612 6600, www.royalcopenhagen.com
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 10.00-17.30, Fredag: 10.00-19.00,
Lørdag: 10.00-16.00, 1. søndag i måneden: kl. 11.00-16.00.

Knuds Kiosk på Nørrebrogade
Knuds Kiosk på Nørrebrogade 16 åbnede i juni 2012. Bag
disken står Andrea Momme og Anders Freestone. Andrea
Momme er uddannet skrædder og leverer det unikke tøj,
der hænger på bøjlerne i kiosken, mens kæreste og cykelnørd, Anders Freestone, skræddersyr cykler til cykelfolket.
I Knuds Kiosk kan man købe cykler og cykeltilbehør, tøj til
små og store designet og syet af Andrea Momme selv samt

Tlf: 21690952, www.nr4.dk

af et par andre designere. Man kan også sætte sig og få en

Åbningstider:

kop dampende, veltilberedt kaffe, hvis man har lyst til at

Søndag og mandag: Lukket, Tirsdag-torsdag: kl. 11.00-17.30,

chit-chatte lidt eller bare trænger til at hvile benene. Cyk-

Fredag: kl. 11.00-18.00, Lørdag: kl. 10.00-15.00.

lerne i kioskens vindue er ikke til salg, men til pynt og inspi-

No. 43 på Strøget

en cykel nøjagtig efter ens smag, behov og fysik hos An-

ration. I Knuds Kiosk er konceptet nemlig, at man bestiller

Knuds Kiosk
Foto: Flemming Krogh

I oktober 2012 åbnede Peter og Louise Hildebrandt 3-i-

ders Freestone, som derefter tryller i sit værksted i kioskens

1-butikken No. 43 på adressen Søndergade 43. Når man

baggård. Navnet Knuds Kiosk er ikke tilfældigt. Tidligere lå

træder ind i stueetagen, står man midt i den eneste butik

Knuds Automobiler nemlig på selvsamme adresse.

i Aarhus, der udelukkende forhandler Hummel. Snupper

Knuds Kiosk, Nørrebrogade 16, 8000 Aarhus C,

man trappen op til 1. sal, mødes man allerede halvvejs af

Tlf. 28259547, www.knudskiosk.dk

duften af friskbrygget kaffe. På 1. sal ligger nemlig cafeen

Åbningstider:

Shop a cup. Kaffen, der serveres her, er brygget på bønner

Søndag, mandag og tirsdag: Lukket, Onsdag-fredag:

fra Great Coffee i Klostergade, mens maden leveres af den

kl. 12.00-17.00, 2. og 4. lørdag i måneden: kl. 12.00-15.00.

danske chefkok Martin Ib. I Shop a cup lægges desuden

Royal Copenhagen
Foto: Kim Haugaard

stor vægt på økologi og fairtrade. På toppen af trappen til

SmukSak i Latinerkvarteret

2. sal åbenbarer byens største udvalg af cool sneakers sig i

Designbutikken SmukSak i Borggade 10 slog dørene op i

butikken Sneak Walk. Fra bl.a. New Balance, Reebok, Adi-

november 2012. Her sælges udelukkende håndlavede de-

das og Defeeter. Bygningen, som tidligere husede Hansens

signprodukter, der spænder vidt - fra smykker, brugskunst

Isenkram, fremstår nu rå, ung og New Yorker-agtig og er

og interiør til børnetøj og tilbehør til den voksne garderobe.

næsten uigenkendelig.

Bag SmukSak står ti kreative designere fra Aarhus og om-

No. 43, Søndergade 43, 8000 Aarhus C.

egn. Visionen bag SmukSak er at samle en bred vifte af ori-

Åbningstider:

ginale, unikke og håndlavede produkter i én butik.

Mandag-torsdag: kl. 10.00-17.30, Fredag: kl. 10.00-19.00,

SmukSak, Borggade 10, 8000 Aarhus C,

Lørdag: kl. 10.00-16.00, 1. søndag i måneden: kl. 11.00-16.00.

Royal Copenhagen på Store Torv
Det blå bånd til Royal Copenhagens nye eksklusive konceptbutik på Store Torv i Aarhus blev klippet i november

SmukSak
Foto: Axel Schütt

>

2012. I butikken, der er Royal Copenhagens første konceptbutik uden for København, finder man naturligvis klassiske

Tlf. 86120909, www.butik-smuksak.dk
Åbningstider:
Søndag og mandag: Lukket, Tirsdag-torsdag: kl. 10.0017.30, Fredag: kl. 10.00-18.00, Lørdag: kl. 10.00-15.00.

P-muligheder
Af Mai-Britt Kirstine Jeppesen

Skal der shoppes amok, er det belejligt at tage bilen ind til bymidten, så
alle de nye indkøb nemt kan transporteres sikkert hjem. Men det kan
ofte være svært at finde en ledig p-plads - særligt hvis man ikke er så
godt kendt med Aarhus Citys kroge og afkroge. Her får du derfor en liste
over byens største og mest centrale parkeringsmuligheder. Så, dyt, dyt
- afsted til Aarhus City og shop nyt!
Scandinavian P-anlæg
Parkeringsanlægget ligger umiddelbart ved siden af Musikhuset Aarhus og har en kapacitet på over
1000 pladser. Indkørsel til anlægget kan foregå via Thomas Jensens Allé, Skt. Nicolaus Gade (ved
Føtex) eller fra bagsiden af huset via Sonnesgade. P-anlægget er døgnåbent med vagt alle 24 timer.
Pris: 15,80 kr. pr. time. Der afregnes med 5 kr. pr. påbegyndt 19. minut.

FLOTTE
FORÅRSNYHEDER
I LÆDER

UDSALGET
STORT UDVALG I SMARTE JAKKER
Er i fuld gang
Mink
En kåber
del pels
værdi 28.000 NU

16.500
sælges
til rene

Magasins P-hus
I Magasins parkeringshus findes 400 pladser. Indkørsel kan ske via Immervad. P-huset er åbent alle
dage døgnet rundt. Betaling foretages via to betalingsautomater, en på niveau 0 og en på niveau 1.
Pris: Mandag til fredag kl. 8.00-20.00: 1. time 19 kr., 2. time 22 kr., 3. time 22 kr., 4. time og
herefter 25 kr. Lørdag og søndag kl. 8.00-17.00: 1. time 20 kr., 2. time 22 kr., 3. time 22 kr., 4.
time og herefter - 25 kr. I øvrige tidsrum er prisen 15 kr. Alle priser er pr. påbegyndt time.
Bruun’s Galleris P-anlæg
Bruun’s Galleris parkeringsanlæg er i tre plan med plads til knap 1000 biler. Der er indkørsel til det
øverste plan, P3, fra Spanien. P-anlægget er tv-overvåget og åbent døgnet rundt. Mellem kl. 00.30
og kl. 06.30 er der dog kun adgang til fods via udkørselsåbningen, og betaling kan kun ske med
kreditkort ved udkørsel.
Pris: Alle dage, døgnet rundt 9 kr. pr. påbegyndt halve time.
Dog koster det max 180 kr. pr. døgn.

Vi fejrer 82 års fødselsdag
Sallings P-hus
I Sallings parkeringshus er der 700 pladser. Der er indkørsel til p-huset fra Østergade og Fiskergade.
Åbningstider: Mandag - lørdag kl. 6.00 til 22.00. Søn- og helligdage kl. 9.00 til 18.00.
Pris: 1 time 18 kr., 2 timer 38 kr., 3 timer 58 kr. 4 timer 78 kr. Herefter 25 kr. Alle priser er pr.
påbegyndt time. Søndag er der gratis parkering hele dagen.

Parkering på Skolebakken
På Skolebakken (Pier 1) er der over 500 p-pladser til rådighed, indkørsel sker fra Skovvejen. Parkering her er betalingsparkering hele døgnet, men gratis ved køb af 24timers eller 48timers Aarhus
Card. Kortet koster 129 kr. for 24 timer og 179 for 48 timer og kan købes på bl.a. byens hoteller,
Rutebilsstationen og i Bruun’s Galleri.
Pris uden Aarhus Card: 1. time 12 kr., 2. time 15 kr., 3. og efterfølgende timer 20 kr.
Priserne gælder alle hverdage mellem kl. 9.00 og 19.00 og lørdage mellem kl. 9.00 og 16.00.

Vi fejrer 82 års fødselsdag

Parkering på Bispetorvet
Foran Aarhus Teater på Bispetorvet er der over 100 p-pladser. Indkørsel fra Skolegyde. Der er opsat
p-automat, ligesom det også er muligt at betale via mobiltelefon.
Pris: 1. time 12 kr., 2. time 15 kr., 3. og efterfølgende timer 20 kr. Priserne gælder alle hverdage mellem kl. 9.00 og 19.00 og lørdage mellem kl. 9.00 og 16.00.

fejrer 82 års fødselsdag

Vi fejrer
fødselsdag
Vi 82
fejrerårs
82 års
fødselsdag
Forårstilbud
Miele S381

W1800
Teleskoprør
Super air clean filter
Universal gulvmundstykke
Parkeringssystem
Vejl. 1.595,le S381

0. Teleskoprør
ir clean filter
sal gulvmundstykke
ngssystem

Nu

995,-

595,- NU

Etableret 1931

Dust&Gone

Smart Dust&Gone med støvkost
ombord på støvsugeren.
Teleskoprør med interlock.
Tilbehør: 3 i 1 møbel, børste
og fugemundstykke.
Vaskbart HEPA 12 filter
Normal 1649,Incl. parketmundstykke
værdi kr.198,-

2000 watt.
Hepa 10 filter.
Teleskoprør.
Styrkeregulering.
Kombi
mundstykke
med naturhår.

595,-

Værdi 22.000 NU

14.500
Mink stk.

SPAR4.900
OP TIL
værdi 11.500 NU

60%

Dun/Dyne frakke fra 998,Bæver lam fra 2.900,Kalgan lam fra 2.500,Persianer fra 2.900,Vaskebjørn fra 2.500,Ræv fra 3.900,-

Værdi 24.500
NU

60%
SPAR
SPAR OP
OP TIL
TIL

STOR T
UDV ALG
I LÆDER
ALT
NEDSA T

Mink

14.500
Sæl

Værdi 9.900
NU

3.900

Skind m/hætte
værdi 3.900 NU

1.998,-

Rulam

Skindbukser
værdi 2.250 NU

998
Værdi 8.000
Rulam

Alle støvsugere
repareres på
eget værksted
Sven Lindum

ApS

Alt til rengøring i privat & erhverv
www.ditlevj.dk · info@ditlevj.dk
Rosenkrantzgade 22 · 8000 Århus C
Tlf. 8613 4677 · Fax 8613 6066

Alt til rengøring i privat & erhverv

Alle støvsugere
repareres på
eget værksted

NU

2.900

værdi 5.500 NU

2.998

Nu 995,-

995,-

privat & erhverv
nfo@ditlevj.dk
22 · 8000 Århus C
Fax 8613 6066

COUPÉ NEO

Mink 3/4
KANONPRISER

BUNTMAGERI OG PELSHANDEL
Søndergade 51 · 8000 Århus C · Tlf. 86 12 58 02
www.stampe-pels.dk

Stevie Wonder Hyldestkoncert

For Once in Your Life
16. april

Gæstesolister: Cæcilie Norby, Bobo Moreno, Andrea Pellegrini, Mike Andersen, Veronica Mortensen

musikhuset
aarhus
LIVEONSTAGE

Love Songs

Caroline Henderson
30. maj

City Singler 2
12. - 13. april

Max Raabe & Palast Orchester
12. maj

17. august – Amfiscenen

BILLETSALG 89404040
MUSIKHUSETAARHUS.DK
MØD OS PÅ

feat. Mike Viola og Tracy Bonham
7. maj

KONCERTKALENDER:

aroskommunikation.dk

Thomas Helmig

Tim Christensen

Så

KJOLEN TIL FORÅRETS FESTER...

clutch

Konfirmation - Bryllup - Sølvbryllup - Galla fest - Jubilæums fest - Eksamens fest...eller bare fest!

SKIND. PYTHON SNAKE.
FÅS I GRØN OG BRUN.

699,du huSKEr altid piGEn i dEn rødE KJolE

Blot til lySt - Blåt til FESt - FESt i Blåt

din pErSonliGE KJolE til ForårEtS FEStEr

dEn lillE SortE Er altid Et muSt!

ForårSStEmninG
maSSEr aF nyE FEStKJolEr
liGE nu i allE StørrElSEr - xS til 3xl

SØNDERGADE 36 B, AARHUS
CLEMENS TORV 8, AARHUS
BRUUN’S GALLERI
SHOP OGSÅ ONLINE PÅ NEYE.DK

modEllErnE Er Fra danSEStudiEt aarhuS - FotoGraFCElinE

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

www.sophies.dk Rosensgade 23 Pustervig Århus

SKULDERTASKE. Skind. Brun, sort. 1.299,CLUTCH. Skind. Brun, sort. 599,-

SKULDERTASKE. Skind. Flere farver. 799,HÅNDTASKE m. skulderrem. Skind. 1.699,-

Guldager & Sønner – Altid et stort udvalg af symaskiner og tilbehør

COMPUTER ETUI. Skind. 13,3”.
Grøn/beige, rød/gl. rosa.

399,-

MOBILPUNG. Skind. Flere farver. 249,-

HÅNDTASKE. Skind. Sand, sort. 1.599,-

Perfekt
NU
5.995,-

HÅNDTASKE. Skind. Flere farver. 999,PUNG. Skind. Gl. rosa, mørk sand. 349,-

5garanti
års

NU
7.495,-

NU
9.495,-

Bernina 350PE

Brother NV 150

Pfaff Expression 150

Speciel edition!

Med Easy Select System. Ekstra sykomfort – tryk på en knap og begynd at sy!

Siden 1938

HÅNDTASKE. Skind. Brun, sort. 4.499,-

5garanti
års

års

1938

til ny og garvet
5garanti
års

4

grat
service is
undervisog fri
ning
siden

Quilters edition!
Perfekt Sweizer kvalitet.

V. Finn Guldager

Ryesgade 31 | Aarhus C | Tlf. 8613 4166 | Du kan køre helt til døren – af / pålæsning tilladt.

www.guldager-symaskiner.dk

forårsmode
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afslappet forår
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Af Mai-Britt Kirstine Jeppesen

Her får du vores bud på styles, der er tæt på uundværlige i forårsgarderoben.
Tag et kig og lad dig inspirere af lidt, af dele eller - allerhelst - af det hele!
Strikket cardigan
i uld og bomuld, grå/marine,
fra Bruuns Bazaar

D

et begynder at blive lunere i vejret, og der bliver længere mellem dagene med uld, termo og thinsulate.

Jeans model Friday
Sorte,
fra Weekday

Flere lyse timer, vintergækkerne i haven og skarpe solstrejf,

der får øjnene til at misse, varsler forårets komme. Ligesom
florlette tekstiler i lyse, klare nuancer varsler forårsmodens

999,-

indtog i samtlige modebutikker i Aarhus. Forårsmoden til
herrerne anno 2013 er afslappet, med rene linjer, kontrast-

269,95

farver og kreative mønstre.

369,95
379,95
Basic t-shirt
Med bådudskæring, hvid
fra H&M

To-knaps blazer
Creme,
fra H&M

Slimfit/low
waist jeans
Dark denim,
fra H&M

79,95

Ternet skjorte
Koboltblå/hvid,
fra COS

349,-

T-shirt med påskrift
fra H&M

269,95
189,95

269,95
T-shirt med print
fra COS

Riflede shorts
Koboltblå,
fra H&M

79,95

Blazer med ribkant
I jersey, sort, fra Weekday

Forhandlerinfo:
Bruuns Bazaar, Studsgade 6,
8000 Aarhus C,
T: 8619 1949, www.bruunsbazaar.dk

799,449,379,95
Ternet Kevin skjorte
fra Bruuns Bazaar

Cowboyskjorte
Med korte ærmer
og brystlommer,
fra H&M

979,95

Tights med fem lommer
fra Cheap Monday hos Week day

Riflet blazer
med påsyede lommer,
koboltblå,
fra H&M

Alle priser er vejledende.

COS, Store Torv 3,
8000 Aarhus C,
T: 3697 8871, www.cosstores.com
H&M, Søndergade 39 - 41,
8000 Aarhus C,
T: 3697 8310, www.hm.com
Weekday, Guldsmedgade 10,
8000 Aarhus C,
T: 8613 0651, www.weekday.dk,
www.cheapmonday.com

kom forbi zizzi
og se vores
store udvalg
af lækre
forårsvarer

ryesgade 23

aarhus C

tlf. 88 32 90 68

zizzi.dk

faCebook.Com/zizzi.dk

bluse
29995

top
17995

bukser
59995

bukser
79995

vest
49995

jakke
59995

forårsmode
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til hende

Forår i
farver og print
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Vi giver dig her 15 bud på ‘musthaves’ til forårsgarderoben - og husk du kan mikse
og matche, helt som du vil. Der er ikke noget ‘rigtigt’ eller ‘forkert’. Heldigvis!
Foret, spraglet jakke
I hør og bomuld
fra H&M

Silkeskjorte
Med bindebånd
fra Malene
Birger

E

ndelig, ENDELIG kom foråret. Og
med det, forårsmoden. Butikkerne i

Aarhus lokker med lækre forårskollektioner, og det kan være svært at modstå fri-

Wonder jeans
Højtaljet model med smalle ben
fra Vero Moda

299,95

stelsen til at hive alt det mørke, uldne ud
af klædeskabet og til genbrug, og så fylde

349,-

det op på ny med nyindkøbte styles anno
2013 i lette, luftige stoffer og friske, klare
nuancer. Tendensen dette forår signale-

Blazer enkeltknap
Cremefarvet
fra Vero Moda

rer mod og individualisme med skrappe
farver, dyreprint og grafiske mønstre. Vi
giver dig her 15 bud på ’musthaves’ til

2399,-

forårsgarderoben - og husk du kan mikse
og matche, helt som du vil. Dette forår er
der nemlig ikke noget, der er ’rigtigt’ eller
’forkert’. Til gengæld er der en masse, der

2999-

er feminint, fedt, farverigt og - selvfølgelig - forårsagtigt.

Løs chiffonskjorte
Limegrøn
fra Vero Moda

2099,Læderjakke
Mintgrøn
fra Weekday

259,-

Flash legging
5-lommet
model i
blankt look
fra Vero
Moda

299,95

359,95

449,Contrast panel top
fra COS

Forhandlerinfo:

179,-

COS, Store Torv 3,
8000 Aarhus C, T: 3697 8871
www.cosstores.com

299,95
Silkebukser
med naturprint
fra Malene
Birger
Leggings med smalle ben
Top med print
fra Vero Moda Lommer og lynlås bagpå, rosa-spættede
fra Pieces

Carrie jacket
Sort,
fra Pieces

399,95
Bukser >
cremefarvet silkeblanding
med sort print
fra Malene Birger

2499,-

899,-

Moderigtig zebracoat
fra Zara

H&M, Søndergade 39 - 41,
8000 Aarhus C,
T: 3697 8310, www.hm.com
By Malene Birger, Volden 25,
8000 Aarhus C, T: 8613 1619
www.bymalenebirger.com
Pieces, Bruun’s Galleri, M. P. Bruuns
Gade 25, 8000 Aarhus C,
T: 2368 0092, www.pieces.com
Vero Moda, Søndergade 72,
8000 Aarhus C, T: 86 12 33 22,
www.veromoda.dk

Ærmeløs top
med broderi
fra H&M

249,Alle priser er vejledende.

Weekday, Guldsmedgade 10,
8000 Aarhus C, T: 8613 0651,
www.weekday.dk
Zara (NB! kun beliggende i København)
www.zara.com

TANK TOP

2 stk

149,1 stk 99,-

BASICALLYJERSEY

Yellow
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En hungrende appetit på mode, trends og ny

inspiration, power eller musik. Hvad får passionen
frem i dig? Hvad vækker dit indre beast?
I Bruun’s Galleri kan du lige nu opleve
flere typer af beasts og samtidig få
inspiration til, hvordan du med forårets
nye trends kan blive stylet, så dit look
matcher din passion. Gør dig klar til
at blive overrasket og tag på
opdagelse i alt det nye.

Læs mere på bruunsgalleri.dk

SMART

BEASTS
WIN ON

Style dig selv eller en ven som et ægte fashion beast og vær med i
konkurrencen om et gavekort på kr. 5.000. Tag et billede og del det
på Facebook.com/bruunsgalleri. Den af de 10 udvalgte, der høster
ﬂest LIKES vinder et gavekort til Bruun’s Galleri på kr. 5.000.

Abent

A
L
L
E
SØNDag

e

HverDage

10-19
LøR-SØn
10-17
-20
KVICKLY 8

-18
KVICKLY 8

Danmarks største citycenter ... i hjertet af Aarhus

90 BUTIKKER DAME- OG HERREMODE SPORT OG FRITID BOLIG OG ELEKTRONIK DAGLIGVARER UNDERHOLDNING OG BIOGRAF 1000 PARKERINGSPLADSER MED MERE

Sid godt
Hos Illums Bolighus i Aarhus har vi netop nu tilbud
på behagelige læderhynder til spisebordsstole.
Velkommen i møbelafdelingen på 1. sal.

Vi sender gerne
disse tilbud fragtfrit.
bestil på telefon
87 32 80 13 eller
ms@illumsbolighus.eu

Læderhynde i sort, cognac eller mørkebrun til Y-stol. Særtilbud 399,Læderhynde i sort, cognac eller mørkebrun til 3101, 3107, Trinidad, DSR eller DAR. Særtilbud 299,Sort helbetræk i læder til 3107. Før 2.295,-. NU 1.295,-

VinterVej 7 . 8210 aarhus V (Ved ViborgVej) . telefon 87 41 50 00 . www.illumsbolighus.dk
mandag – fredag 10 – 18 . lørdag 10 – 16 . Første og sidste søndag i måneden 11 – 16
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til ham

Mød foråret
i fuldt udstyr

+
hende

4 m2

Bliv mere forårsklar end foråret selv! Her giver vi vores bud på need-to-have
gadgets og uundværlige accessories til ham og hende.

E

fter adskillige måneders vinterhi inviterer

spæde solstrejf nu os allesammen til at sprin-

Sony Xperia Z
smartphone
fra Elgiganten

ge ud sammen med foråret. Og hvem springer
ud i noget som helst uden at have det rette udstyr? Nej, vel! Derfor har vi sat os for at sørge for
at du ikke går ned på hverken tilbehør eller ud-

1100,-

4999,-

styr dette forår. Her giver vi således vores bud på

iGrill Cooking
termometer –
trådløst stegetermometer til
iPhone og iPad
fra Fona

New Balance sneakers i vintagelook, mesh og ruskind
fra Wood Wood

Eastpak by Wood
Wood bæltetaske
fra Wood Wood

need-to-have gadgets og uundværlige accessories til ham og hende. Du bliver mere forårsklar
end foråret selv - bare vent og se.

699,675,-

15 m2

Stribed calf
socks, strik
fra COS

Philips hovedtelefoner
CitiScape SHL5205
fra Elgiganten

69,95

Uanset hvor lille din have er.
Forhandlerinfo:
Vi har det store 299,udvalg Læderbælte,
tilsølv- dig.
mat
By Malene Birger, Volden 25,
8000 Aarhus C,
T: 86 13 16 19,
www.bymalenebirger.com

Apple iPad
mini 16 GB
fra Expert

Begynd udendørslivet i IKEA.
spænde
fra COS

269,95

© Inter IKEA Systems B.V. 2013

COS, Store Torv 3,
8000 Århus C,
T: 36 97 88 71, www.cosstores.com
Elgiganten, Ringvej Syd 98,
Viby J,
T: 70 80 70 70, www.elgiganten.dk
Fona, Ryesgade 24,
8000 Aarhus C,
T: 86 12 00 99, www.fona.dk
H&M, Søndergade 39 - 41,
8000 Aarhus C,
T: 36 97 83 10, www.hm.com
Pieces, Bruun’s Galleri,
M. P. Bruuns Gade 25,
8000 Aarhus C
T: 23 68 00 92, www.pieces.com

Badedragt, krakeleret lilla,
bindes i nakken
fra H&M

189,95

Caniella color
necklace
fra Pieces

149,95
Bikinitop,
lilla med guld
fra Vero Moda

59,95
Limefarvede
øreringe
fra Pieces

99,95

Bæltetaske i
skind, cognac
fra Pieces

Alle priser er vejledende.

159,95

Totally royal
lædertaske
fra Pieces

Mahai taske,
limegrøn
fra Malene Birger

1299,-

129,95
699,-

Bikinitrusser,
lilla med guld
fra Vero Moda

119,95

499,95
Bomuldstørklæde,
lavendel med
rosa dot
fra Pieces

Sandaler med limegrønne rhinsten
fra H&M

45 m2

Contra
stribe
socks til
hende
fra COS

249,95

Vero Moda, Søndergade 72,
8000 Aarhus C,
T: 86 12 33 22, www.veromoda.dk
Wood Wood, Guldsmedgade 22B,
8000 Aarhus C,
T: 35 35 62 64, www.woodwood.dk

2599,-

4 m2

15 m

2

© Inter IKEA Systems B.V. 2013

Uanset hvor lille din have er.
Vi har det store udvalg til dig.
Begynd udendørslivet i IKEA.

45 m

2

DET BEDSTE
KORT OVER
AARHUS!

ET GAVEKORT DER HITTER

www.JUGEL.dk

AARHUS CITY GAVEKORT giver adgang til et stort antal butikker,
restauranter, caféer og dele af kulturlivet.
Derfor er kortet altid et sikkert hit.
BRUG DET IGEN OG IGEN
Aarhus City Gavekort er et elektronisk kort, der købes med et valgfrit beløb (dog min. kr. 100,-). Derefter kan det bruges gang på gang
indtil det er tømt. Kortet leveres sammen med et praktisk etui og en
oversigtsfolder over de steder, hvor kortet kan bruges.

Mediepartner

BRUG BL.A. AARHUS CITY GAVEKORT HER:
Salling, Magasin, Musikhuset, Fona, Sportsmaster, Skoringen,
Inspiration, Paw Sko, Aarhus Teater, Bestseller, Guldsmed
Boye, H&M, Café Smagløs, Neye, Sinnerup, Chas E.,
Kaufmann og mange, mange andre steder.
KØB AARHUS CITY GAVEKORT HER:
Musikhuset Aarhus, Posthuset på Banegårdspladsen eller
online på www.aarhus-city.dk
Find flere oplysninger om gavekortet på www.aarhus-city.dk
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Søndagsåbent
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Siden oktober sidste år har byens butikker haft udvidede åbningstider, og flere shoppingcentre i Aarhus C holder åbent hver søndag, – så du kan shoppe alle ugens dage.
Foto Kim Haugaard

Nu er butikkernes åbningstider ikke længere en gangbar undskyldning for ikke
at have fået købt havesaksen og forårsjakken til sønnike. Til gengæld er de en
udmærket og helt acceptabel undskyldning for at have købt nye sko, ny taske,
nye vinglas og ny køkkenmaskine til sig selv.

I

Søndagsåbent i
centrum:
•	Bruun’s Galleri holder åbent hver søndag kl. 10-17

• Salling holder åbent hver
søndag kl. 10-17

oktober sidste år trådte en ændring af lukkeloven i kraft, som gør at alle butikker med detailsalg må holde åbent alle ugens dage,

• Magasin holder åbent

minus helligdage. Det betyder, at det flere steder i byen er muligt at gå shopamok tidligt om morgenen, sent på aftenen og ikke

hver søndag kl. 11-16

mindst om søndagen. Ja, nogle af de større shoppingcentre holder endda åbent hver søndag året rundt.
Størstedelen af byens specialbutikker holder
Så på med de praktiske gå-sko og i lommen med indkøbsseddel og portemonnæ. FYLDT portemonnæ naturligvis.

åbent den 1. søndag i måneden kl. 11-16.
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Tag foråret isenkram
med hjem
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Find trygt mormors gamle, solgule Margretheskåle og hendes kaffekopper
dekoreret med ranker af efeu frem fra gemmerne. Forårets boligtendenser er
ikke til at tage fejl af: klare farver, retrolook og grafiske mønstre har fået en
revival bag hjemmets fire vægge.

F

orårstrenden anno 2013 dikterer knald på
farverne og mønstre i massevis, når det

kommer til interiør, isenkram og boligtekstil.
Helt i tråd med tendensen på tøjsiden. Det
neutrale, ensfarvede er tæt på passé. Frugtskålen i gul, den røde kaffemaskine og den
limefarvede blender er ikke længere forvist

Hang on knagerækken
fra Normann Copenhagen
i lakeret stål skal nok give
alle, der hænger deres jakke
her, et smil med på vejen.
Fås i sort, hvid, grøn og
pink.
fra Decorate Shop

600,-

til en plads bagerst i køkkenskabet, men er

Areaware Cubebot (small) er et
stykke robotlegetøj lavet af bæredygtig kirsebærtræ. Cubebot er
designet af David Weeks og fås i tre
størrelser. Den er en sjov gimmick at
sidde og pusle med eller at have stående
på hylden eller i reolen. Anbefales til
børn over 12 år.
fra Decorate Shop

229,-

blevet forfremmet til at stå fremme og pryde
køkkenbordet. Stuens kvadratiske, cremefarvede puder og det matchende cremefarvede

Libratones Lounge AirPlay højttaleren er
ikke blot smukt og eksklusivt design, men
en lydoplevelse, der rækker ud over enhver
fantasi. Højttaleren kan stå alene, men kan
også kobles sammen i sæt, så du får lyd i
alle rum. Findes i fem farver.
fra Salling

kelimtæppe er skiftet ud med puder med gra-

99,-

fisk print i forskellige former og størrelser og
et ovalt tæppe lavet af filtkugler i alle regnbuens farver. Boligtendensen dette forår lægger

Geometry Cup. Grafisk
porcelænskrus fra Ferm
Living. Krusene findes i
fire forskellige varianter,
kan stables og komme i
opvaskemaskinen.
fra Decorate Shop

mere vægt på hygge end på flashy design.
Vi giver dig her ti bud på ting, der kan bringe
foråret ind i dit hjem, og som på en og samme tid kan give din bolig et trendy præg og et
ægte udtryk af ‘hjemme’.

299,Herstal Pulz Liana skålen
er skabt i acryl med inspiration fra åkanden. Skålen kan
pynte på spisebordet som
den er eller med fyld af f.eks.
frugt eller nødder. Stilen er
moderne med et glimt i øjet.
Findes i sort og lime.
fra Imerco

Puder med grafisk
mønster fra Place de
Bleu Puderne er syet
i kvalitetstekstiler og
modellen er Diamant II.
Findes i flere varianter.
fra Decorate Shop

499,169,95

999,-

Eva Solo CafeSolo (1 liter). Kaffen laves
på og serveres fra kanden, der har
vundet den internationale designpris Good Design. Ud over at
holde kaffen varm, giver neoprendragten i denne sort/lime version
kanden et livligt touch af forår.
fra Bahne

Med disse effektive Kitchengrips brænder du garanteret ikke
fingrene, når du steger, braser eller bager. Grillhandskerne er
fremstillet i antibakteriel FLXaPrene og er både plet- og vandafvisende. Vinder af The American Culinary Institute’s Gold
Excellence Award. Findes i to størrelser og to farver.
fra Magasin

99,95
Salatsæt fra Sagaform
Med Sagaforms “hænder” i egetræ, får du et
godt greb og behøver
kun ét forsøg til at
få en portion salat
på tallerkenen.
fra Imerco

Menu Norm Glass
Kettle Teapot er en
tekande i eksklusivt
design, der bestemt fortjener en plads på morgenbordet. Teægget er
anbragt midt i kanden og
kan nemt løftes op med
et fastgjort silikonebånd.
Dekorativ og funktionel i
ethvert køkken.
fra Imerco

8999,-

Forhandlerinfo:
Decorateshop, Jægergårdsgade 100,
8000 Aarhus C, T: 4190 8902
www.decorateshop.dk
Imerco, Ryesgade 16,
8000 Aarhus C, T: 86250 033
www.imerco.dk
Magasin, Immervad 2-8,
8000 Aarhus C, T: 8612 3300
www.magasin.dk
Salling, Søndergade 27,
8000 Aarhus C, T: 8612 1800
www.salling.dk

499,Alle priser er vejledende.

Bahne, Bruun´s Galleri,
M. P. Bruuns Gade 25,
8000 Aarhus, T: 3840 5011
www.bahne.dk

VI ER SELVFØLGELIG
HELT FREMME I SKOENE
MED DET SIDSTE NYE.
BUTIKKERNE ER FYLDT
MED FORÅRETS MEST
SPÆNDENDE LOOK,
OG VI GLÆDER OS TIL
AT VISE DIG DET....

strøget sprudler
og inspirerer...
VÆLG MELLEM MANGE FORSKELLIGE CAFÉER/RESTAURANTER
OPTIKERE MODEFORRETNINGER SPORTSFORRETNINGER
BOGHANDLERE LÆDERVARERFORRETNINGER
RADIOFORRETNINGER SKOFORRETNINGER ISENKRÆMMERE
ET STORMAGASIN I ALT 60.000 KVM. UNDER TAG

stroeget-aarhus.dk
:

S T R Ø G E T F R A B A N E G Å R D E N T I L B I S P E TO RV

