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Velkommen Velkommen 

Hele byen inviteres til et brag af en midnats-shopping-
festival, når USA tirsdag d. 4. juni markeres i hele Aarhus City. 
Under shopping-, rejse- og kulturfestivalen vil midtbyen stråle af 
amerikansk stemning, og byens forretninger, gader og stræder vil 
byde på masser af kulturelle og underholdende indslag for både 
store og små.
Glæd dig til gratis-koncerterne på Store Torv med bl.a. legendariske 
”The Temptations”, som gæsteoptræder kun i Aarhus, oplev den 
storslåede parade, de smarte amerikanerbiler og motorcykler, det 
flotte festfyrværkeri og ikke mindst de mange gode tilbud i byens 
butikker, der holder åbent helt til midnat.

Gå ikke glip af denne begivenhed, hvor du også kan søge inspiration til den ægte oplevelse – turen 
over Atlanten – til Amerika, mulighedernes land. Alle besøgende samt vores amerikanske gæster fra 
ind- og udland bydes hjerteligt velkommen til amerikansk fest og shopping i Aarhus City.

   Claus Bech
   Direktør, Aarhus City Forening

Når Aarhus samles til endnu en dag med shopping, kultur, musik, dans, 
mad og fest, fester Århus Stiftstidende naturligvis med hele vejen på 
nettet, i avisen og på gaden. Som lokalt dagblad følger vi begivenheden 
tæt, og vi ser frem til at være med til at byde de mere end 100.000 gæster, 
byen forventer at tiltrække denne særlige dag og aften, velkommen. 
Shopping-, rejse- og kulturfestivalen er en traditionsrig event i Aarhus. I år 
vender vi blikket mod USA og drømmer stort om mulighedernes land. Jeg 
tør godt love, at Aarhus den 4. juni er mulighedernes by! En by, hvor man 
på fornemste vis forener kulturelle oplevelser med gode shoppingtilbud.

Turid Fennefoss Nielsen
Chefredaktør, Århus Stiftstidende

The United States has a long and proud history of welcoming people 
from all over the world. On June 4th, we are bringing the best of American 
hospitality to Aarhus, where we invite you to explore some of the things 
the United States has to offer.  Join us in experiencing great food, world 
class music, film and theater, breathtaking scenery, Hollywood glamour 
and much more. Each of our 50 states has a real identity and personality, 
and even if you don’t get to experience them all in Aarhus, we hope that 
you will come away from the USA Festival inspired to visit us in the United 
States.
On behalf of the entire U.S. Embassy in Copenhagen, I extend a heartfelt 
thank you to the City of Aarhus for organizing this extraordinary event, 
and we look forward to welcoming you on June 4th. 

Stephen A. Cristina Chargé d’Affaires, a.i.
United States Embassy, Copenhagen Denmark
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Temaet for dette års shopping-, rejse,- og kultur-
festival i Aarhus er USA - mulighedernes land. 
Så tirsdag den 4. juni 2013 vil Aarhus fyldes af 
amerikansk kultur, kunst, musik og mad, når 
byens mange butikker holder åbent til midnat. 
Lad dig inspirere, underholde og fascinere, når 
USA indtager Aarhus for en stund. 

Udgiver: Århus Stiftstidende i samarbejde med Aarhus City Forening. 
Udgives den 2. juni 2013. Annoncesalg: Århus Stiftstidende. 
Ansvarshavende: Dothe Carlsen. 
Tekst: Louise Mandal Deruginsky 
Produktion: JUGEL&CO., Aarhus. 
Tryk: Berlingske Avistryk A/S og Jørn Thomsen Elbo. 
Oplag aviser: Ca. 35.000 stk. og magasiner: 10.000 stk.

Der tages forbehold for trykfejl, datoændringer m.m.,
prisændringer samt trykfejl.

Arrangør, Aarhus City Forening:
Claus Bech, direktør Aarhus City Forening 
Mikael Grand, projektkoordinator, Grand&Ko.
Kaj Nielsen, konsulent, Aarhus Tours
Marie Bebe Staal, marketingkoordinator, Aarhus City Forening.

Der tages forbehold for eventuelle programændringer.
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Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Både før og nu har USA haft en ikonisk status af 
at være mulighedernes land. Landet, hvor du kan 
leve den amerikanske drøm, gøre dine drømme 
til virkelighed og hvor enhver, uanset social og 
økonomisk status, kan udnytte sit potentiale. Her 
kan du arbejde dig op fra bunden som avisbud 
og ende med at blive multimillionær med den 
store, pompøse pragtvilla, de store drømmebiler i 
garagen og ikke mindst en verden af muligheder 
foran dig. Det handler blot om at drømme stort og 

arbejde hårdt. I USA er enhver nemlig 
sin egen lykkes smed!

Men hvor det tilbage i 1800-tallet 
blandt andre var håbefulde, danske 

landmandsfamilier, der tog den 
lange og farefulde rejse til søs 

over Atlanten, for at leve den 
amerikanske drøm, gribe 

chancen og prøve lykken, er det 
i dag turister i hobetal, der rejser 

til landet på jagt efter at opleve 
mulighedernes land på tæt 

hold. Turister fra de 
nordiske lande udgør 

således det fjerdestørste 
europæiske marked for turisme i USA.

Fra polar-is til tropeklima
Og USA fascinerer på flere fronter og 

lever på bedste vis op til statusen 
som mulighedernes land. 

Alene landets geografiske 

størrelse kan tage pusten fra de fleste. Med sine 
9,6 millioner m2 – omtrent Danmarks areal ganget 
med 200 – og 300 millioner indbyggere, er landet 
verdens fjerdestørste og tredje folkerigeste. Og 
landet kan på grund af sin enorme størrelse byde 
på alt fra subtropisk klima i syd, hvide sandstrande 
på Hawaii og polarklima i det nordlige Alaska. 

I USA kan man finde den klassiske badeferie 
langs Floridas kyst, storbyferien med shopping og 
kultur i verdensklasse i New York eller Hollywood-
fascination i Los Angeles. I Los Angeles skal du 
naturligvis gå en tur på Hollywood Boulevard, 
finde din yndlingsskuespiller på ”Walk of Fame” 
og ud for Man’s Chinese Theatre kan du opleve 
de berømte fod- og håndaftryk i cementen. Og så 
kan du svinge kreditkortet for fuld skrue på Rodeo 
Drive, inden du tager turen ud i Beverly Hills for at 
få et glimt af kendissernes kæmpevillaer, der ligger 
på stribe på flere adresser i byen.

Naturoplevelser eller bryllup i Vegas?
Er du mere til naturoplevelser i verdensklasse, så 
har USA også her meget at byde på. I alt byder 
landet på 58 nationalparker, hvor mange er kendt 
verden over. Én af de mest kendte af dem er Grand 
Canyon National Park i Arizona. Grand Canyon er 
en storslået oplevelse. Colorado-floden har skåret 
denne knap 450 km lange, 16 km brede og 1,5 km 
dybe kløft, der i dag er kendt som Grand Canyon. 
Naturparken ligger i den nordvestlige del af Arizona 
cirka 440 km fra Las Vegas, så får du lyst til at 
bytte det naturskønne område ud med storbylivet, 
blinkende lys og drive-inn bryllupskapeller, så er 
Las Vegas en oplagt mulighed. Las Vegas har 
mange hoteller og kasinoer, som hver har deres 
forskellige temaer. Så i Vegas kan du besøge 
både hotellet med navnet ”New York New York” 
med Frihedsgudinden og byens skyskrabere som 
facade, hotellet ”Luxor”, med Egypten som tema 
og hvor man har lavet et hotel, som forestiller en 
pyramide og ”Caesars Palace” med Romerriget 
som tema.
Las Vegas er enestående og byen såvel som 
landet generelt byder på store oplevelser – og 
mulighederne er uendelige. Hvad med at blive viet 
af Batman, Elvis eller Marilyn Monroe? Hvert år 
siger 100.000 par ja til hinanden ved spektakulære 
vielser i et af Las Vegas’ over 60 bryllupskapeller.

– Mangfoldighedens og mulighedernes land
USA er verdens mest mangfoldige land – både hvad angår geografi , folke-

slag, natur, popkultur og mad. USA har det hele, og danskerne 
valfarter til ”Mulighedernes Land” for at opleve det på tæt hold.

størrelse kan tage pusten fra de fleste. Med sine 
9,6 millioner m2 – omtrent Danmarks areal ganget 

valfarter til ”Mulighedernes Land” for at opleve det på tæt hold.

USA

Fakta:
Hovedstad: Washington D.C. 
Areal: 9.629.100 km2 
USA består af 50 stater. 
Indbyggere: ca. 300 millioner 
Nationaldag: 4. juli - Independence Day.
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– Mangfoldighedens og mulighedernes land

Road Trip – oplev USA 
Har du svært ved at vælge mellem de mange 
muligheder, byer og attraktioner i USA, så er der 
råd for det. Mange danskere vælger at opleve flere 
områder af det mægtige USA på én og samme 
ferie. De såkaldte road trips – rundrejser med bil 
eller også bus – er en god måde at få set flere byer 
og områder på. Et road trip langs den amerikanske 
vestkyst er en populær ferieform blandt danskerne, 
og mange vil også mene, at dette er den eneste 
rigtige måde at opleve USA på. 
Hos rejsearrangøren Top Tours tilbyder man 
flere forskellige løsninger, eksempelvis en tur fra 
Florida, Californien, Vestkysten eller måske New 
England på en fast tilrettelagt tur, hvor der er 
sørget for, at I får set de mest interessante områder 
og attraktioner undervejs. På Top Tours mange 
ture er der rig mulighed for at besøge mange af 
de kendte attraktioner og rig lejlighed til at opleve 
den spændende natur og de charmerende byer. 
Og Top Tours sørger for en udførlig udarbejdet 
kørselsvejledning på dansk eller engelsk, praktiske 
informationer og hotelvouchers, så I blot skal 
nyde turen og sætte jer godt til rette i den lejede 
bil, der sagtens kunne være en af de lækre, 
amerikanerbiler, som vi kender dem fra TV og 
film. Mød Top Tours, der kan tilbyde masser 
af rådgivning og inspiration i deres forretning 
på Klostertorvet, i rejseteltet ”Discover America” 
på Lille Torv og på Clemens Bro. Under USA 
Festivalen vil også Den amerikanske Ambassade 
stå klar på Lille Torv med alt fra rådgivning om 
rejser, uddannelse og arbejde i USA.

Fastfood, amerikansk morgenmad og 
soulfood
Ligesom klimaet er mangfoldigt, er USA også et 

land af mange forskellige folkeslag, og amerikansk 
kultur er populært sagt en god blanding af hele 
verdens kultur. Det ses ganske tydeligt i det 
varierede udbud af mad fra alverdens køkkener. 
USA har ALT – også i mad.
Men i store dele af verden er USA nok mest kendt 
for fastfood-konceptet, som eksempelvis pizza, 
hamburger og pommes fritter, der sjovt nok alle er 
retter, der har europæisk oprindelse. 

Enhver amerikansk by med respekt for sig selv 
har et bredt udvalg af fastfood-restauranter, der 
serverer alt fra spansk-inspireret mad til pizza, 
burger og mexicanske burritos og taco. Og selvom 
vi herhjemme i Danmark efterhånden kender nogle 
af de store, amerikanske fastfood-kæder, så er det 
alligevel blot en håndfuld af, hvad der findes i USA. 
Og du bør unde dig selv at opleve maden.
Morgenmaden er jo som bekendt det vigtigste 
måltid på dagen, og også her er amerikanerne 
kendt for deres ofte meget store morgenkomplette. 
Hver by har en eller flere lokale caféer og diners 
som serverer morgenmad. Flere af dem har ofte 
en signaturret, men på den klassiske amerikanske 
morgenmadstallerken vil man også kunne finde 
æg, der enten steges, pocheres eller koges, bacon, 
brød og de klassiske amerikanske pandekager. Og 
meget af det hele. 
USA er en smeltedigel af kulturer, religioner og 
natur  - og det er umuligt at beskrive landet 
fyldestgørende, men USA har vitterligt alt, hvad et 
turist-hjerte overhovedet kan begære. Men ligeså 
forskellige amerikanerne og landet kan være, er 
der en fællesnævner for dem alle. Amerikanerne 
er et gæstfrit og stolt folkefærd, og USA byder 
turister hjerteligt velkommen til ”Mulighedernes 
land.” 

■  New York: New York er kendt som The Big Apple 
og byen, der aldrig sover. Her valfarter turister til at-
traktioner som Empire State Building, Frihedsgudinden 
og et af byens mere end 500 kunstgallerier og museet 
Metropolitan Museeum of Art. De fi nder kameraet 
frem, når de står på Times Square eller går en tur i 
Central Park. I New York kan du ligeledes opleve nogle 
af verdens største og bedste musicalforestillinger på 
det verdensberømte Broadway.

■  Disneyland: Disneyland er en temapark, der ligger i 
Disneyland Resort i Anaheim, Californien. Parken ejes 
og drives af The Walt Disney Company. Disneyland er 
blevet en af verdens mest berømte steder og også et 
af de mest besøgte. Siden parkens åbning d. 17. juli 
1955 har ca. 515 millioner mennesker besøgt stedet.

■  Kennedy Space Center: Kennedy Space Center 
i Florida: Brug en dag i Kennedy Space Center og få 
en fornemmelse af, hvor stort det var, da de første 
rumraketter blev sendt af sted.

■  Store sportsoplevelser: Baseball anses for at 
være nationalsporten i USA, men det er Amerikansk 
Football, der er den mest populære sportsgren blandt 
amerikanerne. Hvert år samles millioner af amerika-
nere både hjemme foran skærmene og på stadions 
rundt omkring i USA. I Danmark har Amerikansk 
Football gennem de sidste 10 års tid vundet mere 
og mere indpas, men uanset om du allerede kender 
og elsker sport eller ej, så skal du unde dig selv at 
opleve amerikansk sportskultur på tæt hold. Køb en 
billet, hvis din rejse falder sammen med en baseball, 
football, ishockey – eller basketballkamp. Og tag roligt 
af sted. Amerikanerne er kendt som en fredeligt folk 
på tribunerne.

■  En amerikansk diner, som vi kender dem fra 
TV og fi lm. Her får man den autentiske, amerikanske 
spiseoplevelse.

■  Et amerikansk Mall, som er store shopping-
centre, der får nogle af de  danske shoppingcentre til 
at fremstå som miniatureudgaver. Det største Mall i 
USA er Mall of America i Minneapolis. Det har en for-
lystelsespark inde i midten af komplekset og 20.000 
parkeringspladser. Her kan du tilbringe mange timer 
og stadigvæk have meget til gode endnu.

■  Man kan ikke sige USA uden også at sige 
gode, store bø� er. Amerikansk oksekød har ry 
for at være noget af det bedste, og i USA er udvalget 
stort. Enhver by med respekt for sig selv har et eller 
fl ere steakhouses.

Det kan du blandt andet 
opleve i USA:

Det SKAL du opleve i 
USA:

Se her:
5

Se her:

land af mange forskellige folkeslag, og amerikansk 

USA blev et land i 1776 og landet var et demokrati fra den dag, det blev skabt. Da USAs 
grundlov blev skrevet, var det meget vigtigt for forfatterne, at borgerne fik så meget 
frihed som muligt. De skulle være frie til at sige, hvad de mente, tro på hvad de ville 
og have frihed til at skabe sig det bedst mulige liv. I en tid, hvor langt størstedelen af 
verdens lande var enevældige kongeriger, stod USA’s grundlov i skarp kontrast. For 
USA var og er stadigvæk folkets og mulighedernes land.
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Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Aarhus fyldes af fest, musik og farver, når USA 
Festivalen den 4. juni mellem klokken 18 og 20 
manifesterer sig i et paradeoptog, der går gennem 
Aarhus.
Temaet er USA – på alle tænkelige måder – og 
paraden vil derfor byde på lidt af hvert for alle, der 
møder den på sin to timer lange tur gennem byen.

De store amerikanerbiler – og motorcykler, som 
under USA Festivalen kan beundres på Bispetorv, 
vil under paraden blive luftet til glæde for både øjne 
og ører. Motorerne vil spinde, og de blankpolerede 
Mustang og Corvette-biler vil trone sig gennem 
gaderne i City.
Og de får selskab af de tohjulede men mindst 

ligeså kendte amerikanske ikoner, Harley-
Davidson-motorcyklerne. Så der skal nok 

komme godt med lyd på i de århusianske 
gader og stræder!

Også en original ”California 
Highway Patrol”-

politibil, som vi 
kender dem fra 
amerikanske Tv- 
film og serier, 
importeret hele 
vejen fra Los 
Angeles, vil pro-
menere og sørge 
for god ro og 

orden i rækkerne. Og i paraden vil også en ægte, 
amerikansk hvid cadillac flyde gennem gaderne. 

Sportsidoler og Disney-fi gurer på rundtur
Takten sørger både Aarhus Garden og Den 
Jyske Pigegarde for, mens både Tom & Jerry 
og de amerikanske Ninja Turtles vil sørge for 
underholdningen for de yngste. Figurerne er med i 
paraden fra Banegårdspladsen til Store Torv.

Og for de sportsglade vil der også være god grund 
til at trække udenfor, når paraden går igennem 
byen. For du kan nok ikke undgå at bemærke både 
de tårnhøje basketspillere fra Bakken Bears, der 
for 13. gang kan kalde sig Danmarksmestre, eller 
de hærdebrede, amerikanske fodboldspillere fra 
Aarhus Tigers, når de kommer anstigende i deres 
velkendte kampuniform og hjelme.
I den mere feminine afdeling vil Aarhus Tigers 
Cheerleaders også danse sig gennem city, og de 
får selskab af forskellige look-a-likes af kendte, 
amerikanske ikoner og idoler. 

USA Festival i PARADE 
gennem byen!

Kom og vær med, når USA Festivalens mange 
forskellige ansigter, deltagere, optrædende og 
amerikanske fi re– og tohjulede går, løber, triller, 
spiller og danser sig gennem Aarhus i det tradi-
tionelle Parade-optog den 4. juni.

DIEM kl. 16.00
I forbindelse med USA Festivalen den 4. 
juni vil Ditte Marie fortolke og fremføre 
kendte sange af nogle af de allerstørste 
amerikanske musikartister. DIEM åbner 
ballet fra scenen klokken 16.

De store amerikanerbiler – og motorcykler, som 
under USA Festivalen kan beundres på Bispetorv, 
vil under paraden blive luftet til glæde for både øjne 
og ører. Motorerne vil spinde, og de blankpolerede 
Mustang og Corvette-biler vil trone sig gennem 
gaderne i City.
Og de får selskab af de tohjulede men mindst 

ligeså kendte amerikanske ikoner, Harley-
Davidson-motorcyklerne. Så der skal nok 

komme godt med lyd på i de århusianske 
gader og stræder!

Også en original ”California 
Highway Patrol”-

DIEM kl. 16.00
I forbindelse med USA Festivalen den 4. 
juni vil Ditte Marie fortolke og fremføre 
kendte sange af nogle af de allerstørste 
amerikanske musikartister. DIEM åbner 
ballet fra scenen klokken 16.

amerikanske ikoner og idoler. 

gennem byen!
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USA Festival i PARADE 
gennem byen!

PARADE
RUTE

SKAL DU MED TIL USA-FEST?
Paraden begynder cirka klokken 18 og slutter 
omkring klokken 19.30.
Paraden kan opleves fra Skt. Pauls Kirkeplads 
ad Bruunsgade fra cirka 18.15

Skt. Pauls Kirkeplads > M. P. Bruunsgade > Bane-
gårdspladsen  > Ca. 18.30: Ryesgade/Strøget 
> Skt. Clemens Torv  > Store Torv  > Lille Torv  
> Vestergade > Emil Vetts Passage  > Den nye 
Busgade > Frederiksgade > Frederiks Allé  >  
Jægergårdsgade

© Produktion: Aarhus 
Kommune. Teknik og Miljø. 
Informatikområdet. Marts 2011.

Aarhus Cheerleaders

START

SLUT



Eksklusiv midnat til fantastiske priser...

Tilbudene gælder kun i vores Århus butik

BUNTMAGERI OG PELSHANDEL
Søndergade 51 · 8000 Århus C ·  Tlf. 86 12 58 02

www.stampe-pels.dk

NYT - NYT
Stort udvalg 
i herrejakker

MINK
3/4 og 1/1 lang
Værdi 24.900
KUN DENNE DAG

13.500
SÆL
jakker og frakker
Værdi 11.500
KUN DENNE DAG

3.900

HELE DAGEN D. 4. JUNI 

Kl. 21-24

50% 
på ALT læder og rulam!
(dog ikke i forvejen nedsatte varer!)

Hele dagen d. 4. juni

-30%
PÅ ALT

(dog ikke i forvejen nedsatte varer)
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-20%
Midnatsåben

-20%
gælder ikke i forvejen nedsatte varer

alle varer

Bruuns Galleri • Skt. Clemens stræde

Tilbudet gælder tirsdag den 04.06

GANT STORE, AARHUS C, BRUUN’S GALLERI, +45 86 20 22 00

MINUS

25%
på alle varer

KJOLEN TIL sOmmErENs FEsTEr...
Konfirmation - Bryllup - Sølvbryllup - Galla fest - Jubilæums fest - Eksamens fest...eller bare fest!

SommErStEmninG
maSSEr af nyE fEStKJolEr 
liGE nu i allE StørrElSEr - xS til 3xl
modEllErnE Er fra danSEStudiEt aarhuS - fotoGrafCElinE

Blot til lySt - Blåt til fESt - fESt i Blåt

dEn lillE SortE Er altid Et muSt!

du huSKEr altid piGEn i dEn rødE KJolE

din pErSonliGE KJolE til forårEtS fEStEr

www.sophies.dk  rosensgade 23  Pustervig  Århus 
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100
200
300
400

www.inger-oester.dk
Klodsborgvej 1 · 7130 Juelsminde · 7568 2088

Park Allé 1 · 8000 Aarhus C · 8612 4580

Tirsdag d. 4. juni

Butikken er fyldt med 
eksklusive mærkevarer 

til særpriser. 

Tilbudene starter allerede 
fra lørdag d. 1. juni

Open by Night

i Aarhus-butikken

500
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www.sophies.dk  rosensgade 23  Pustervig  Århus 



MIDNATSSHOPPING             TIRSDAG 4. JUNI 201312

I hjertet af Aarhus på Klostertorvet finder 
du rejsebureauet Top Tours, der blandt 
meget andet har specialiseret sig i netop 
USA-rejser. Under USA Festivalen står de 
klar med gode råd og vejledning – og 
masser af gode rejsetilbud! 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Fra Top Tours’ centralt beliggende kontor 
på Klostertorvet i Aarhus, møder personalet 
århusianerne i øjenhøjde. Det er ganske enkelt 
et grundprincip hos Top Tours, at kunderne skal 
møde personlig betjening og have muligheden 
for at få råd og vejledning til deres rejse over en 
kop kaffe. Og bliver du under USA Festivalen 
fristet af en rejse til Guds Eget Land, så byder 
Top Tours dig mere end velkommen med et 
udbud, der dækker over alt fra kør-selv-ferier til 
krydstogtrejser og storbyshopping og oplevelser. 

Uanset hvilken rejseform, du måtte vælge, så  
kan Top Tours designe præcis den ferie, du 
ønsker.

Mød Top Tours under USA Festivalen
Og under USA Festivalen den 4. juni vil Top Tours 
også møde århusianerne i øjenhøjde, når de 
står klar til at servicere USA- interesserede flere 
forskellige steder i byen. Både på Clemens Bro 
og i Discover America-teltet på Lille Torv vil du 
kunne møde Top Tours’ særdeles USA-kyndige 
personale. 
Du kan høre alt om rejsebureauets nuværende 
tilbud, men du kan også høre mere om Top 
Tours’ nyeste USA-rejseform: Rundrejser i USA 
med dansktalende rejseleder! En rejseform, der 
i Thailand-udgaven har været særdeles populær.

FaktaFakta
■  Top Tours ApS.
 Klostertorvet 4
 8000 Aarhus C
 Åbent man-fre : 09-17
 Åbent lørdag : 10-13
 Ring til os: 70 201 298
■    Top Tours har 22 ansatte og fem kontorer i 

Aarhus, Vallebo, Helsingør, Frederiksberg 
og Bangkok. 

■    Rejsebureauet åbnede i 2002, og det har 
aldrig haft underskud. De omsatte i 2012 
for over 120 millioner kr.

■    I 2006 blev Top Tours kåret som Gazel-
levirksomhed af Børsen. 

■    Top Tours er specialister i pakkerejser 
til Østen og Australien, og blandt de 
nyere rejsemål er Dubai, USA, Tobago 
og Maldiverne. Top Tours er medlem af 
rejsegarantifonden og IATA.

Top Tours 
   har USA-rejsen til dig!
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HURTIGERE, HØJERE, LÆNGERE - SMARTERE. Hos SPORT 24 � nder du alt det nyeste og bedste fra verdens førende producenter. Så kig ind og dyrk din sport, idræt eller street-attitude. 
Eller � nd os på sport24.dk - vi leverer i løbet af 1-2 dage. Der er fri fragt ved køb over 300 kr., og du kan naturligvis bytte i en af vores butikker eller returnere 
inden 30 dage. Meld dig ind i SPORT 24 VIP Club og få attraktive medlemsfordele, bl.a. bonuspoint og særlige VIP-tilbud.

www.sport24.dk
DU FINDER OS PÅ TELEFONTORVET 10

SPORT 24 AARHUS
Telefontorvet 10
Telefon 30 21 32 50
www.sport24.dk

MIDNATSÅBEN 
TIRSDAG DEN 4. JUNI KL. 10-24

SPAR

20%
I HELE 

BUTIKKEN
OGSÅ PÅ

NYE VARER
GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER
CANADA GOOSE, GARMIN, POLAR OG GOPRO
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DER ER ALTID EN GRUND TIL AT GÅ I FONA

TJEK OGSÅ FONA.DK
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FONA 
Søndergade og Ryesgade 

by night
Dagstilbud tirsdag d. 4. juni til kl. 24. Begrænset antal. Max 1 stk. pr. kunde pr. tilbud

ÅBENT TIL KL.

24.00
TIRSDAG D. 4. JUNI

GARMIN GPS  

999,-
nüvi 2585TV Europe. GPS med tv og 5,0" touchscreen. MicroSD-

indgang, tv-optager, Lifetime 3D Traffic og TrafficTrends og vognbaneas-

sistent. Normalpris 1.599,-

iPHONE 4 8 GB1  

2.449,-
Har en Retina-skærm med høj opløsning, et 5 megapixel iSight-kamera, 

FaceTime-videoopkald og lang batteritid. Og med iOS 6 og iCloud kan 

den nu meget mere. Fås også i hvid.
1 1 GB = 1 mia. byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre.

AIRPORT EXPRESS 

64995
MC414Z. Den helt nydesignede AirPort Express har simultaneous dual-

band 802.11n Wi-Fi. Og den er utrolig nem at indstille fra iPhone, iPad, 

iPod touch, Mac eller pc. Normalpris 749,95

RAZER GAMER HEADSET 

49995
Kraken Pro. Analog gamer headset. Vægten er optimeret til længe re-

varende brug. Ideel til gaming og musik. Normalpris 699,95

HITACHI EKSTERN HARDDISK  

39995
Touro 500 GB. 2,5" ekstern harddisk, der gør det nemt at have dine filer 

med dig rundt. Normalpris 499,95

SPAR
 600,-

SPAR
 200,-

SPAR
 700,-

SPAR
 400,-

SPAR
 100,-

SPAR
 100,-

HP ULTRABOOK  

5.299,-
Envy 4-1200. Let ultrabook med Intel Core i5-processor. HD-

skærm med BrightView, 4 GB ram, 500 GB harddisk og 32 

SSD. Intel HD Graphics med HDMI og WiDi.

STÆRK
PRIS

BEATS 
AUDIO

FÅ iTUNES-KORT

 VÆRDI 250,- 

0,-

14,0"

MACBOOK PRO

7.999,-
MD101. Den kan mere end nogensinde. Hurtigere 

end nogensinde. Normalpris 8.699,-

APPLE TV 

74995
Med det bedste HD-indhold og AirPlay er der altid noget godt i fjernsynet.

Normalpris 849,95

SPAR
 100,-

MACBOOK AIR 

8.299,-
MD231. Nu endnu hurtigere end den ser ud.

Normalpris 8.699,-

VED KØB AF iPAD  

Fra 2.599,-
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DER ER ALTID EN GRUND TIL AT GÅ I FONA

TJEK OGSÅ FONA.DK
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nüvi 2585TV Europe. GPS med tv og 5,0" touchscreen. MicroSD-
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iPHONE 4 8 GB1  

2.449,-
Har en Retina-skærm med høj opløsning, et 5 megapixel iSight-kamera, 

FaceTime-videoopkald og lang batteritid. Og med iOS 6 og iCloud kan 

den nu meget mere. Fås også i hvid.
1 1 GB = 1 mia. byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre.

AIRPORT EXPRESS 

64995
MC414Z. Den helt nydesignede AirPort Express har simultaneous dual-

band 802.11n Wi-Fi. Og den er utrolig nem at indstille fra iPhone, iPad, 

iPod touch, Mac eller pc. Normalpris 749,95

RAZER GAMER HEADSET 

49995
Kraken Pro. Analog gamer headset. Vægten er optimeret til længe re-

varende brug. Ideel til gaming og musik. Normalpris 699,95
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CANON SPEJLREFLEKSKAMERA    

 1.999,-
EOS 1100D EFS18-55. Brugervenligt DSLR-kamera. 12 megapixels,

HD-videooptagelse, automatisk scenevalg og 9-punkts autofokus. 

Normalpris 2.499,-

SAMSUNG HD-CAMCORDER  

999,-
HMX-F80BP. Videokamera med HD-opløsning, 52x optisk zoom og 1,9 

megapixels stillfotos. Indbygget billedstabilisering og 2,7" LCD-skærm. 

Normalpris 1.399,-

SONY DIGITALKAMERA  

499,-
DSC-W630. Prisvenligt, kompakt digitalkamera med 5x zoom, 16,1 

megapixels, 25 mm vidvinkel og 720p HD-optagelser. Normalpris 799,-

SONY VANDTÆT VIDEOKAMERA   

2.499,-
HDR-GW55. Videokamera med flash-hukommelse, der foruden at kunne 

optage i Full HD er modstandsdygtigt over for vand, støv og stød. 

Normalpris 2.999,-

PHILIPS 40" LED-TV  

2.999,-
40PFL3008T. TV med levende billeder og glimrende kontraster, 

stor billedskarphed og PVR-funktion. Kan bruges som pc-skærm. 

Normalpris 3.499,-

SPAR
 500,-

SPAR
 400,-

SPAR
 300,-

SPAR
 10.000,-

SPAR
 500,-

SONY 65" 3D LED-TV   

24.999,-
KDL65HX955. LED-belyst Full HD 3D-tv med høj kontrastniveau, 

og ekstra detaljerede 2D- og 3D-billeder. Med Skype funktion. 

Normalpris 34.999,-

SPAR
 500,-

4X
HDMI

DVB-T2/C2/S2
MPEG4

XR
800 Hz LED65"

Energiklasse 139 watt kWh/år
193

65"

2X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

100 Hz
PMR LED40"

Energiklasse 63 watt kWh/år
91

SONY HOVEDTELEFONER     

19995
MDR-V150 W. Lukket DJ-hovedtelefon i ungt design med vendbare 

ørepuder. Normalpris 299,95

CREATIVE HOVEDTELEFONER  

39995
Aurvana Live. Avanceret lydteknologi. Lydoptimering af professionel 

kvalitet og behagelig pasform. Rejseetui medfølger. Normalpris 599,95

SENNHEISER SPORTSHØRETELEFONER    

24995
OCX / PMX 685i. Sportshøretelefoner med iPhone-kontrol. 

Normalpris 499,95

PANASONIC 50" 3D PLASMA-TV 

3.999,-
TX-P50XT50Y. 3D plasma-tv, der er HD-ready. Hurtigt panel og billed-

behandlingskredsløb, skarpe billeder og levende farver. Normalpris 4.999,-

SPAR
 100,-

SPAR
 250,-

SPAR
 1.000,-

SAMSUNG 46" LED-TV    

4.999,-
UE46F5005. LED-tv i slankt design. Full HD, 100Hz CMR billedprocessor, HDMI, USB, DVB-T2/C 

MPEG4 tuner og lavt energiforbrug. Normalpris 5.999,-

2X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

100 Hz
CMR LED46"

Energiklasse 56 watt kWh/år
86

SLIM
LED

SLIM
LED OG PVR 3D

SPAR
 200,-

2X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

600 Hz
SFD50"

B
Energiklasse 139 watt kWh/år

193

HALV
PRIS

POLITIKEN 
TESTVINDER

Stort udvalg af 
dvd/cd i butikken 
pr. stk. 4995

KØB 5 STK.

 200,-
SPAR

 1.000,-
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optage i Full HD er modstandsdygtigt over for vand, støv og stød. 
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PHILIPS 40" LED-TV  

2.999,-
40PFL3008T. TV med levende billeder og glimrende kontraster, 

stor billedskarphed og PVR-funktion. Kan bruges som pc-skærm. 

Normalpris 3.499,-

SPAR
 500,-

SPAR
 400,-

SPAR
 300,-

SPAR
 10.000,-

SPAR
 500,-

SONY 65" 3D LED-TV   

24.999,-
KDL65HX955. LED-belyst Full HD 3D-tv med høj kontrastniveau, 

og ekstra detaljerede 2D- og 3D-billeder. Med Skype funktion. 

Normalpris 34.999,-

SPAR
 500,-

4X
HDMI

DVB-T2/C2/S2
MPEG4

XR
800 Hz LED65"

Energiklasse 139 watt kWh/år
193

65"

2X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

100 Hz
PMR LED40"

Energiklasse 63 watt kWh/år
91

SONY HOVEDTELEFONER     

19995
MDR-V150 W. Lukket DJ-hovedtelefon i ungt design med vendbare 

ørepuder. Normalpris 299,95

CREATIVE HOVEDTELEFONER  

39995
Aurvana Live. Avanceret lydteknologi. Lydoptimering af professionel 

kvalitet og behagelig pasform. Rejseetui medfølger. Normalpris 599,95

SENNHEISER SPORTSHØRETELEFONER    

24995
OCX / PMX 685i. Sportshøretelefoner med iPhone-kontrol. 

Normalpris 499,95

PANASONIC 50" 3D PLASMA-TV 

3.999,-
TX-P50XT50Y. 3D plasma-tv, der er HD-ready. Hurtigt panel og billed-

behandlingskredsløb, skarpe billeder og levende farver. Normalpris 4.999,-

SPAR
 100,-

SPAR
 250,-

SPAR
 1.000,-
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4.999,-
UE46F5005. LED-tv i slankt design. Full HD, 100Hz CMR billedprocessor, HDMI, USB, DVB-T2/C 

MPEG4 tuner og lavt energiforbrug. Normalpris 5.999,-

2X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

100 Hz
CMR LED46"

Energiklasse 56 watt kWh/år
86

SLIM
LED

SLIM
LED OG PVR 3D

SPAR
 200,-

2X
HDMI

DVB-T2/C
MPEG4

600 Hz
SFD50"

B
Energiklasse 139 watt kWh/år

193

HALV
PRIS

POLITIKEN 
TESTVINDER

Stort udvalg af 
dvd/cd i butikken 
pr. stk. 4995

KØB 5 STK.

 200,-
SPAR

 1.000,-



MIDNATSSHOPPING             TIRSDAG 4. JUNI 201318

Begrebet ”Midnatsshopping”, som vi kom-
mer til at opleve det i Aarhus i forbindelse 
med USA Festivalen den 4. juni, kender man 
også i USA. Men her vender man faktisk 
konceptet helt på hovedet.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky 

Hvor butikkerne i Aarhus mange steder vil holde 
åbent til midnat, når USA Festivalen løber af 
stablen, gør amerikanerne det nærmest omvendt, 
når årets helt store amerikanske shoppingdag 
skydes i gang. Her åbner butikkerne nemlig først 
ved midnatstid op for et storstilet udsalg med 
besparelser op til 70 procent.
Dagen efter en de mest kendte amerikanske 
højtider – Thanksgiving - går det løs med 
midnatsåbent på den såkaldte ”Black Friday”. 
Millioner af amerikanere forventes igen i år at 
valfarte til storcentrene for at skyde USA’s årlige 
forbrugsfest i gang, når klokken slår tolv og 
datoen viser fredag den 29. november 2013. 
På denne dag ses der traditionelt set stort på 
sløje økonomiske konjunkturer, for Black Friday 
er den årlige forbrugsfest, og butikkerne melder 
om støt stigende salg. 

Åbner ét minut over midnat 
”Black Friday” er en tradition, der går mange 
år tilbage i tiden. I mange år åbnede butikkerne 
op for udsalget klokken 06 om morgenen, men 
i løbet af de seneste år er dørene blevet slået 
tidligere og tidligere op. Amerikanerne vil have 
mere og mere, og denne trend kulminerede 

sidste år, hvor butikker i hele USA allerede 
åbnede ét minut over midnat.
Butikkerne kører med rabatter på helt 
op til 70 procent, så der er virkelig noget at 
spare, hvis man har mod på at deltage i denne 
ærkeamerikanske tradition.
Navnet Black Friday stammer oprindeligt fra 
Philadelphia, hvor det i 1960’erne blev brugt 
til at beskrive den massive trafik, som fulgte 
i kølvandet på Thanksgiving. Der var ganske 
enkelt sort af biler på vejene.
Da fredagen efterhånden udviklede sig til at 
være én af forretningernes bedste dage på 
året målt i omsætning, bruges begrebet Black 
Friday nu med henvisning til, at butikkerne på 
denne dag tjener penge og kører med sorte tal i 
regnskaberne.
For amerikanerne er vilde med konceptet. Sidste 
år troppede mere end 15.000 mennesker således 
op i Mall of America – et af verdens største 
shoppingcentre - ét minut over midnat klar med 
pengepungen for at gøre et kup. Og amerikanerne 
var ikke tilbageholdende med kontanterne og 
kreditkortene. Faktisk var omsætningen så stor, 
at flere butikker, allerede inden klokken slog 04, 
kunne melde om en højere omsætning, end de 
havde haft på hele Black Friday i foregående år. 
Skulle du være så heldig at være i USA på 
Black Friday, så kan du med fordel planlægge 
din shoppingtur på www.theblackfriday.com. 
Her kan du finde åbningstider, gode tilbud og 
adresser til diverse shoppingcentre.

Outlet-shopping i USA
De fleste danskere vil finde, at priserne i USA er 
en del lavere end de danske. Kendte mærker som 

eksempelvis Nike, Adidas 
og New Balance vil man med fordel kunne købe i 
USA. Og flere steder vil man kunne finde kendte 
mærkevarer til overordentligt lave priser i de 
såkaldte outlet-stores, der findes flere af i de 
store, amerikanske byer.
Et af de mest kendte er Century 21 i New York. 
På flere etager vil man kunne finde designertøj 
til favorable priser. Century 21 er med andre ord 
endestationen for rigtig mange af de mærkevarer, 
der ikke er blevet solgt andre steder, så chancen 
for at gøre et godt kup er stor. Det handler blot 
om at væbne sig med tålmodighed, når man 
går de mange tøjstativer igennem. Century 21’s 
slogan lyder rammende: ”Fashion Worth Fighting 
For”, for der skal kæmpes om de gode kup.
Også outletkæden Premium Outlets er værd 
at besøge. Kæden dækker over mere end 60 
Outlet-butikker spredt ud over hele USA, og 
butikkerne er kendt og respekteret, så her kan 
du trygt og roligt shoppe igennem. På http://
www.premiumoutlets.com/centers/index.asp vil 
du kunne finde lige netop den Outlet-butik, der 
passer ind i på din USA-rejse.

Fakta
■  40 millioner mennesker lægger årligt 

vejen forbi Mall of America. Fire ud af 
10 af dem er turister

■  Mall of America er så stor, at det kunne 
rumme 32 Boing 747 fl y

■  Hvis du ville besøge alle butikker a’ 
10 minutters varighed, ville du skulle 
tilbringe 86 timer i træk i centret. 

■  Mall of America rummer mere end 520 
forretninger

■  Mere end 5000 brudepar er blevet viet 
i Mall of America

■  Tager du en omgang rundt på én etage 
i centret, skal du vandre cirka 90 km.

Mall of America

”Black Friday” 
Shopping ud 
over det sædvanlige i USA!

Butikkerne kører med rabatter på helt 
op til 70 procent, så der er virkelig noget at 

eksempelvis Nike, Adidas 
og New Balance vil man med fordel kunne købe i 

”Black Friday” ”Black Friday” 

passer ind i på din USA-rejse.
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Banegårdspladsen 2
8000 Århus C
tlf. 86 10 20 15
mail: butik@sony-aarhus.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag..............10 .00-17.30
Fredag..................................10 .00-19.00
Lørdag..................................10 .00-15.00
1. søndag i måneden ........11.00-16.00

Sony Center
Århus

• Full HD LED 3D TV
• DVB- T2/C2/S2 Mpeg 4,
• Motionflow XR 800Hz X-Reality Pro
• SmartTV med indbygget WIFI
• USB REC. Og DLNA

KDL46HX855

• INTERNET AFSPILLER med GOOGLE TV
• Se hvad du ønsker
• Live TV, enlige episoder, hele sæsoner, spil
• Google, Surf og meget

NSZGS7B.EC2 (GOOGLE BOX)
• 16,1 MP-sensor i DSLR-størrelse
• Wi-Fi, vipbar 180° LCD-berøringsskærm
• Full HD-video. Med SEL-1650-objektiv

NEX5RLB M 16-50MM

• 16,1 megapixel Exmor™ APS HD CMOS
• Full HD AVCHD, 25/50p, op til 12 fps
• 7,5 cm LCD. Med 18-55 mm objektiv.

SLTA57K M/18-55MM
• Intel Core i5-3337U
• Intel HD-grafik 4000 Grafikkort
• 128 GB SSD, 4 GB DDR3 RAM
• 13,3” SKÆRM,7 timers Batterilevetid

SVT1313S1ES.EC1

• S-Master-lydkvalitet med komplette trådløse musikoplevelse
i alle rum i én pakke

• Enorm 160 GB HDD GIGA JUKE™-musikserver,
• trådløs station og afspiller. Rip, gem, optag, afspil og stream
• CD, PC, Walkman® og iPod for afspilning i enestående

digital S-Master-lydkvalitet

NASSC500PK

• 2.1 Soundbar til bord eller væg
• Universal Soundbar
• Virtuel Sorround
• Udgangseffekt på 2x60Watt

HTCT60.CEL (SOUNDBAR 2,1)

9.999,-
46”

SPAR 2.000,-

1.499,-
SPAR 700,-

4.444,-
SPAR 1.055,-

3.999,-
SPAR 2.300,-

6.666,-
SPAR 1.333,-

3.333,-
SPAR 4.666,-

1.111,-
SPAR 1.388,-

Banegårdspladsen 2
8000 Århus C
tlf. 86 10 20 15
mail: butik@sony-aarhus.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag ..............10 .00-17.30
Fredag ..................................10 .00-19.00
Lørdag ..................................10 .00-15.00
1. søndag i måneden ........11.00-16.00

Udstillingsmodeller 

kan forekomme

2.499,-
32”

SPAR 1.200,-• 32 ” HD-Ready LED TV
• DVB- T2/C Mpeg 4,
• Motionfl ow XR 100Hz X-Reality
• USB visning af Video, Foto & Musik
• Bravia Sync

KDL32R423ABAEP

Kun 
10 stk.

• 2 x 5.5” Touch skærm
• 4 GB hukommelse. 3G & 4G
• WiFi og SD kort (op til 32GB)
• Android 4.1 & 1GHz Dualcore
• Unikt og bekvemt Design

SGP-T211 (TABLET P)

Sony Center
Århus

KØTILBUD
SPAR OP TIL 70%
1 STK. VPCSB4S9E/B.EC1
13,3” i5-Processor, 7 Timer std.batt.
Før 9.999,- NU 6.666,-

1 STK. SVS1312K3EW.EC1
13,3” i5-Processor, 7 Timer std.batt.
Før 8.499,- NU 6.666,-

1 STK. VPCZ23L9E/B.EC1
13,3” i5-Processor, Vægt 1,2 kg
Før 18.999,- NU 9.999,-

1 STK. BDVNF720.CEL
2,1 Surround, 3D BR-DVD-CD Afspiller, WiFi
Før 4.499,- NU 3.499,-

1 STK. BDVNF620.CEL
2,1 Surround, 3D BR-DVD-CD Afspiller, WiFi
Før 3.999,- NU 2.999,-

1 STK. XPERIA ACRO S BLACK
4,3” & Vand/Støv TÆT, Dual-core 1,5 GHz
Før 4.399,- NU 2.499,-

2 STK. XPERIA V BLACK
4,3” & Vand/Støv TÆT, Dual-core 1,5 GHz
Før 4.399,- NU 2.999,-

2 STK. HTIS100.CEL
5,1 Surround, Micro-højttaler med max lyd kvalitet
Før 5.999,- NU 3.333,-

5 STK. TDGBR250 X 3TI.EU 
3 stk. 3D briller med opladelige batt.
Før 2.097,- NU 999,-

2 STK. RDPXA700IP.EU8
AirPlay og Line-In , Dock til iPad/iPhone/iPod
Før 3.699,- NU 1.999,-

2 STK. RDPXA900IP.CED
AirPlay & Bluetooth® Dock til iPad/iPhone/iPod
Før 4.699,- NU 2.499,-

2 STK. TANGENT EVO BT50 
Active Speaker - HVID el. SORT
Bluetooth, Line-In, WiFi-ready
Før 2.499,- NU 1.499,-

2 STK. CMTV50IPR.CEL
CD-Afspiller med Dock til iPad/iPhone/iPod
Før 2.499,- NU 1.499,-

2 STK. CMTV9B.CEL
CD-Afspiller, FM Radio
Før 1.499,- NU 777,-

4 STK. SGPT121E3/S.E3 
(TABLET S 16 GB WIFI)
9.4” Touch skærm og vand tæt, 1.3GHz Quadcore
Før 3.499,- NU 2.499,-

2 STK. TEAC WAP R8900 - NETVÆRKS RADIO
Bærbar Netværks Højttaler, WiFi
Før 3.999,- NU 1.699,-

Kun 
8 stk.

1.111,-
SPAR 2.888,-

Ved køtilbuddene kan udstillingsmodeller forekomme
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Aarhus • Storcenter Nord
Finlandsgade 17 • Telefon 86 10 70 60  

Aarhus • City
Ryesgade 37 • Telefon 86 13 22 32  

Aarhus • Bruuns Galleri
M.P. Bruuns Gade 25 • Telefon 86 12 82 82

open  by  n i gh t
4. juni 2013

Åbningstider:
Ryesgade: 9.30 - 24.00 • Bruuns Galleri: 10.00 - 24.00 • Storcenter Nord: 10.00 - 19.00

3.999,-

Spar 2.300,-

999,-

Spar 500,-

799,-

Spar 300,-

999,-

Spar 300,-

5.199,-

Spar 1.300,-

2.799,-

Spar 700,-

2.499,-

Spar 500,-

1.799,-

Spar 500,-

1.699,-

Spar 300,-

SLT-A57 med 18-55mm
• 16,1 megapixels
 Exmor™ APS HD CMOS 
• Full HD video
• 12 billeder per sek.
• Avanceret Live View

Exelim EX-ZS 30
• 20,1 megapixels
• 26mm vidvinkel
• 2,7” LCD skærm
• Premium Auto Mode
• HD video

TG-320
• 14 megapixel
• Dobbelt billedstabilisering
• HD video & 3D optaglese
• 2,6” LCD skærm med 230.000 pkt.
• Vandtæt ned til 3m 
• stødsikker op til 1,5m

D5200 med 18-55mm VR
• 16,2 megapixels CMOS sensor
• Op til 25600 ISO
• 39-punkts autofokus
• 2 SD-kort pladser
• 3” LCD skærm med 921.000 pkt.
• Full HD video

V
i t

ag
er

 fo
rb

eh
ol

d
 fo

r t
ry

kf
ej

l o
g 

ik
ke

 fr
em

ko
m

ne
 v

ar
er

.

75-300mm
• DC-autofokusmotor 
• Super Spectra-belægninger 
• 58mm filterstørrelse 
• Mindste fokuseringsafstand: 1,5 m 

D3100 m/18-55mm VR
• 14,2 megapixels
• 11-punkts autofokus
• Op til 12800 ISO
• 3” LCD skærm
• Full HD video

INKLUSIV
8GB SD KORT 

& TASKE

NIKKOR 55-300mm VR
• 5,5x zoom
• Billedstabiliseringssystem
• Silent Wave-motor
• Vejrbestandig fatning

PERFEKT 
TIL NATUR 
OG FERIE

NEX-F3 med 18-55mm
• 16,1 megapixels
• APS-C Sensor
• 3” LCD skærm
• 5,5 billeder per sek.

PEN E-PL1 med 14-42mm
• 16,1 megaapixels
• APS-C Sensor
• 3” LCD skærm
• 5,5 billeder per sek.

Kun

10 
stk.

Kun

17 
stk.

Kun

12 
stk.

Kun

10
stk.

Kun

5
stk.

INKLUSIV
8GB SD KORT 

& TASKE

Banegårdspladsen 2
8000 Århus C
tlf. 86 10 20 15
mail: butik@sony-aarhus.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag..............10 .00-17.30
Fredag..................................10 .00-19.00
Lørdag..................................10 .00-15.00
1. søndag i måneden ........11.00-16.00

Kom i SonyCenter Århus og se vores gode tilbud bl.a. kan du
købe et af disse 2 TV’er inkl. en Xperia smartphone

Tilbuddet gælder fra d. 29. maj til og med d. 14. juli

+

+

• 47” Full HD 3D SmartTV
• DVT-T2/C/S2 Mpeg4 tuner
• X-reality Pro Processor
• MotionFlow XR 400Hz,

• “OneTouch”-deling med NFC
• Bravia Internet TV, App Butik
• USB REC. Indbygget WiFi

og DLNA

KDL47W805 + XPERIA L*

Inkl. 4
par 3D
briller

Inkl. 4
par 3D
briller
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Fås også i
sølvmodel

Fås
også
i 55”NYHED

!

NYHED
!

• 46” Full HD 3D SmartTV
• DVT-T2/C/S2 Mpeg4 tuner
• X-reality Pro Processor
• MotionFlow XR 800Hz,

• “OneTouch”-deling med NFC
• Bravia Internet TV, App Butik
• USB REC. Indbygget WiFi

og DLNA

KDL46W905 + XPERIA Z*

Fås
også
i 55”

KDL55W905 + XPERIA Z 22.999,- SPAR 4.999,-

KDL55W805 + XPERIA Z 16.999,- SPAR 3.499,-

Sony Center
Århus

16.666,-
46”

SPAR 5.443,-

12.999,-
47”

SPAR 3.499,-
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Aarhus • Storcenter Nord
Finlandsgade 17 • Telefon 86 10 70 60  

Aarhus • City
Ryesgade 37 • Telefon 86 13 22 32  

Aarhus • Bruuns Galleri
M.P. Bruuns Gade 25 • Telefon 86 12 82 82

open  by  n i gh t
4. juni 2013

Åbningstider:
Ryesgade: 9.30 - 24.00 • Bruuns Galleri: 10.00 - 24.00 • Storcenter Nord: 10.00 - 19.00

3.999,-

Spar 2.300,-

999,-

Spar 500,-

799,-

Spar 300,-

999,-

Spar 300,-

5.199,-

Spar 1.300,-

2.799,-

Spar 700,-

2.499,-

Spar 500,-

1.799,-

Spar 500,-

1.699,-

Spar 300,-

SLT-A57 med 18-55mm
• 16,1 megapixels
 Exmor™ APS HD CMOS 
• Full HD video
• 12 billeder per sek.
• Avanceret Live View

Exelim EX-ZS 30
• 20,1 megapixels
• 26mm vidvinkel
• 2,7” LCD skærm
• Premium Auto Mode
• HD video

TG-320
• 14 megapixel
• Dobbelt billedstabilisering
• HD video & 3D optaglese
• 2,6” LCD skærm med 230.000 pkt.
• Vandtæt ned til 3m 
• stødsikker op til 1,5m

D5200 med 18-55mm VR
• 16,2 megapixels CMOS sensor
• Op til 25600 ISO
• 39-punkts autofokus
• 2 SD-kort pladser
• 3” LCD skærm med 921.000 pkt.
• Full HD video
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75-300mm
• DC-autofokusmotor 
• Super Spectra-belægninger 
• 58mm filterstørrelse 
• Mindste fokuseringsafstand: 1,5 m 

D3100 m/18-55mm VR
• 14,2 megapixels
• 11-punkts autofokus
• Op til 12800 ISO
• 3” LCD skærm
• Full HD video

INKLUSIV
8GB SD KORT 

& TASKE

NIKKOR 55-300mm VR
• 5,5x zoom
• Billedstabiliseringssystem
• Silent Wave-motor
• Vejrbestandig fatning

PERFEKT 
TIL NATUR 
OG FERIE

NEX-F3 med 18-55mm
• 16,1 megapixels
• APS-C Sensor
• 3” LCD skærm
• 5,5 billeder per sek.

PEN E-PL1 med 14-42mm
• 16,1 megaapixels
• APS-C Sensor
• 3” LCD skærm
• 5,5 billeder per sek.

Kun

10 
stk.

Kun

17 
stk.

Kun

12 
stk.

Kun

10
stk.

Kun

5
stk.

INKLUSIV
8GB SD KORT 

& TASKE

Banegårdspladsen 2
8000 Århus C
tlf. 86 10 20 15
mail: butik@sony-aarhus.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag..............10 .00-17.30
Fredag..................................10 .00-19.00
Lørdag..................................10 .00-15.00
1. søndag i måneden ........11.00-16.00

Kom i SonyCenter Århus og se vores gode tilbud bl.a. kan du
købe et af disse 2 TV’er inkl. en Xperia smartphone

Tilbuddet gælder fra d. 29. maj til og med d. 14. juli

+

+

• 47” Full HD 3D SmartTV
• DVT-T2/C/S2 Mpeg4 tuner
• X-reality Pro Processor
• MotionFlow XR 400Hz,

• “OneTouch”-deling med NFC
• Bravia Internet TV, App Butik
• USB REC. Indbygget WiFi

og DLNA

KDL47W805 + XPERIA L*

Inkl. 4
par 3D
briller
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SommerSalg
hos aaskov

Vi har stort 
udvalg i smarte 

stumpebukser 
i flere farver.

Står for Service & kvalitet
Frederiksgade 20, 8000 Aarhus C, tlf. 86 12 50 55

Se mere på www.aaskov.dk

Du FinDer oS i SønDerborg • AAbenrAA • HADerSlev • vejle • Silkeborg • viborg • rAnDerS • AArHuS • Herning • oDenSe

Loft
F A S H I O N

BroCK leatherMONGUL

W E A R H O U S E herluf designM i c h a®

MMolly-Jo
b y  E X P R E S S   D E  P a R i S

®

Kjole
599,-

Vi har mange 
flotte bukser 

med SlanKeeffeKt.
- kom ind 
og prøv

Kom ind og 
Se det Store 

UdValg 
i mønStrede 

og enSfarVede 
t-shirts

top
300,-
tunika

400,-

Stort UdValg 
i Smarte 
skindjakker
fåS i mange farVer.

frit Valg 
1999,-

Tilbuddene gælder kun Imerco Bruuns Galleri og Ryesgade tirsdag den 4. juni. Priserne er inkl. 25% moms. 
Der tages forbehold for  pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. 

Ryesgade  |  8000 Aarhus  |  imerco.dk

Ismaskine
1,5 liter med kompressor så forfrysning ikke er 
nødvendigt, LCD skærm med digital timer, dipenser i 
låget for på fyldning af ingredienser. 150 watt.  Børstet 
stål. Normalpris 2.499,95

SPAR 500,-  NU 199995

Vaffeljern
Enkelt, lille vaffeljern m/ signallys og dobbelt 
slip-let-belægning. Det har en opsamlingsrende 
og kan opbevares stående. Gummifødder og 
kabelopbevaring. 1.000 watt.  Normalpris 299,95

SPAR 100,-  NU 19995

Slow juicer
Aluminium med keramisk kværn. 
Normalpris 1.999,95

 OPEN BY NIGHT
Vi holder åbent tirsdag d. 4. juni til 24.00

Ryesgade  |  8000 Aarhus  

Smokey Joe Gold grill
Sort. Diameter 37 cm. Lås på låget fungerer som 
håndtag under transport og som lågholder under 
grilning. 10 års garantiprogram. Normalpris 599,95

39995
SPAR 200,-

149995
SPAR 300,-

Slushymaker
Forvandler din yndlingsdrik til slushice i løbet af få minutter. Nemt og 
bekvemt - kan genbruges igen og igen. Forfrys i 3-4 timer. Hæld sodavand, 
juice eller saft (ikke light produkter) i og squeeze. Rengør den derefter og stil 
den i fryseren - så er du klar til dit næste slushice-party. Uden BPA.

Q100 gasgrill
Letvægtsgrill, der er nem at transportere. 
Støbejernsrist der sikre god direkte grillegenskaber.
Normalpris 1799,95

Bruuns Galleri  |  8000 Aarhus  |  imerco.dk

1,5 liter med kompressor så forfrysning ikke er 

139995
SPAR 600,-

DEMONSTRATION PÅ

WEBER Q100 GRILLEN OG 
SLUSHICE MAKEREN 
FRA KL. 15.00 – 21.00

DEMONSTRATION PÅ

SLOW JUICER OG 
iSMASKINE 

FRA KL. 18.00 – 21.00

14995

Vaffeljern
Enkelt, lille vaffeljern m/ signallys og dobbelt 

Appetit på livet

OPEN BY NIGHT
20%

rabatpå alt i butikkenGælder ikke i forvejen nedsatte varer, og Imerco gavekort.

HUSK du kan optjene 

5% EKSTRA 
med dit Imerco+ 

medlemskort

HUSK du kan optjene 

5% EKSTRA 
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Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Tag hele familien under armen og oplev USA 
Festivalen på Strøget i hjertet af Aarhus. Et 
bredt og underholdende program og masser 
af amerikansk mad og drikke sørger for 
både store og små den 4. juni. 
Uanset om du er til amerikansk sport, 
mad, musik eller dans, så vil du kunne 
opleve lidt af det hele. På Strøget kan 
du blandt andet møde en Elvis Presley-
look a like og den ægte vare i form af de 
nykårede Danmarksmestre i basketball fra 
Aarhus-klubben Bakken Bears. Eller du og 
kæresten kan tage hinanden under armen 
og sige ja til hinanden a la Vegas-style i 
et - næsten ægte - ”Wedding Chapel”. Eller 
måske skulle du lade familiens mindste 
opleve og møde de velkendte Disney-
figurer Tom & Jerry?

Amerikanske specialiteter
McDonalds og Ronald McDonald
McDonalds på Strøget vil under USA 
Festivalen sælge deres verdenskendte Bic 
Mac fra forskellige boder på shopping-
gaden. Her kan du ligeledes være heldig 
at støde ind i Ronald McDonald.

Salling Super
Fra Salling Super vil der blive serveret 
både amerikansk grillmad og kolde øl.

Oplevelser for hele familien
Lassokast og indianerworkshop for 
de mindste er blot nogle af de mange 
aktiviteter, der finder sted på Strøget den 
4. juni. 
Til et ægte USA tema hører selvfølgelig 
også indianere og cowboys, så kig forbi 
vores ”ægte” tipi og indianerværksted, 
hvor vi laver indianerfjer, og er der en vild 

cowboy gemt i dig, så kan du prøve kræfter med 
rodeotyren og lassokast. 
Den opstillede rodeotyr kan sikkert få smilet frem 
hos både store og små, når dysten om at klamre 
sig længst tid på den hidsige tyr sætter ind.

Disneyfi gurer
Familiens yngste kan også møde Disneys figurer 
– Tom & Jerry – eller de måske mest kendte 
skildpadder, Ninja Turtles. 

Lego-fi gurer på Strøget
Både store og små vil kunne fascineres af de flotte, 
store Lego-figurer, der vil være opstillet på Strøget 
den 4. juni. Se for eksempel R2D2 fra Star Wars og 
Woody fra Toy Story. 

Strøget a la Las Vegas
- What happens in Vegas, stays in Vegas!
Las Vegas forbindes med spil, gambling, lys, et 
pulserende natteliv og ikke mindst de hurtige 
bryllupper. Den pulserende by er indbegrebet 
af hurtige vielser, og rigtig mange steder er der 
mulighed for at blive viet i et originalt amerikansk 
”wedding chapel.” 
Denne enestående mulighed og stemning vil du 
under USA Festivalen kunne finde på Strøget, hvor 
et - til anledningen - specialdesignet ”wedding 
chapel”  vil stå klar til morskab for både tilskuere 
og aktører. Men bare rolig, vielsesattesten er ikke 
bindende! 

Kom og dans!
Line Dance og Square Dance
Fra Aarhus LinedanZe.dk kommer et helt hold 
glade dansere, når Strøget spiller op til dans – og 
du kan blive underholdt eller selv deltage i både 
Line Dance og Square Dance. 

Line Dance, som har krydset Atlanten i boots og 
bedste western-stil, er blevet en succesfuld del 
af dansk breddeidræt. Line Dance har den fordel, 
at man kan danse med uden at have en partner, 
og man kan danse uanset hvor mange, der møder 

StrøgetStrøget
Der vil være underholdning af enhver slags og for enhver smag, 
når USA Festivalen indtager Strøget i Aarhus den 4. juni. 

Mød en Elvis-look a 
like på Skt. Knuds Torv

Strøget
USA Festival på

Jordans Drive spiller på 
SallingScenen på Strøget
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op. Der behøver ikke være lige mange mænd og 
kvinder.
Square Dance er også en amerikansk folkedans, 
men modsat Line Dance, danses Square Dance 
under ledelse af en ”caller” – en slags danseleder, 
der dirigerer dansen, og danserne ved således 
ikke på forhånd, hvordan dansen udvikler sig.
Dansene er en blanding af mange europæiske 
folkedanse opstået mellem nybyggerne i 
Amerikas kolonisering. Musikken er rytmisk og 
iørefaldende, ofte med country- og westernpræg, 
men også jazz og pop bliver brugt. 

Breakdance
I den helt anden boldgade kan du også opleve 
et Breakdance-show på SallingScenen klokken 
20.30. Breakdance er en gadedans, der stammer 
fra 1970’ernes New York. I Breakdance konkurreres 
der i battles, hvor danserne konkurrerer mod 
hinanden. Konkurrencen bliver ofte afgjort af en 
dommer, men kan også afgøres af publikum. Så 
kom og vær med til at opleve USA Festivalens 
”battle-vinder” den 4. juni på Strøget.

Elvis på Strøget
Mød The King of Rock på Strøget!
Michael Frimoth Hansen arbejder til daglig som
viceskoleleder. Men i weekenderne trækker han i 
noget lidt mere utraditionelt arbejdstøj, når han gør 
den som professionel Elvis- imitator. Siden 1993 
har han underholdt med sit show af populære 
Elvis-hits. Under USA Festivalen den 4. juni vil 
Michael Frimoth Hansen i skikkelse af The King of 
Rock fra hans storhedstid i 70’erne promenere på 
Strøget, hvor du kan møde manden, der gjorde 
vuggende hofter til det hotteste hotte. 

Graceland Randers udstiller
Elvis Presley Museet Graceland Randers udstiller 
en række Elvis Presley-rekvisitter i Salling. Der vil 
også være salg af Elvis Presley-merchandise på 
Strøget.

Amerikansk sport på Strøget
Amerikansk basketball
Basketball er sammen med amerikansk fodbold, 
baseball og ishockey en af USA’s største 
sportsgrene. Og sporten lever også i bedste 
velgående i Aarhus. Det århusianske hold fra 
Bakken Bears er nykårede Danmarksmestre i 
basketball, og du kan under USA Festivalen 
møde spillerne, der for 13. gang har sikret den 
eftertragtede titel til Aarhus, når de går gennem 
byen som en del af paraden. Mød også spillerne 
klokken 16 på Clemens bro og klokken 17 
på hjørnet af Ryesgade og Rosenkrantzgade. 
Spillerne vil også gå med i paraden gennem byen 
mellem klokken 18 og 20.

Aarhus Tigers
Du kan også møde en af Danmarks største 
amerikanske fodboldklubber, når spillerne 
fra Aarhus Tigers gæster Strøget under USA 
Festivalen. Du kan møde spillerne i deres fulde 
kamp-uniform, når de står klar til at besvare 
spørgsmål og fortælle om deres sport klokken 16 
på hjørnet af Ryesgade og Rosenkrantzgade og 
klokken 17 på Clemens Bro.

Aarhus Tigers Cheeleaders
Også Aarhus Tigers Cheerleaders vil kaste lys over 
USA Festivalen. Sammen med de amerikanske 
fodboldspillere vil de gå i parade gennem byen, 
og derudover giver de dygtige cheerleaders 
opvisning på deres kunnen klokken 16 pg 17 på 
Strøget. Du kan derudover møde cheerleaderne 
samme tid og sted som fodboldspillerne fra 
Aarhus Tigers.

Masser af musik på Strøget
Lea Harder
En af dem, der vil gribe mikrofonen og underholde 
århusianerne på Strøget er Lea Harder, der blev kendt  
som den talentfulde forsangerinde i programmet 
”Allstars” på TV 2. Nu står Lea på egne ben og 
har fingrene i mange forskellige projekter. Den 4. juni 
underholder Lea Harder på Skt. Knuds Torv kl. 18.45. 

THE WORKS
THE WORKS er et orkester, som har specialiseret 
sig i at spille rigtig god, gammeldags 50’er og 
60’er Rock ’n’ Roll. Stilen er fra dengang tøjet var 
syntetisk, musikken var ægte og ikke omvendt. 
Det er den ægte Rock ’n’ Roll-lyd med gamle 
instrumenter, tyndt slips og fedtet hår.
Repertoiret er Little Richard-numre som: ’Lucille’, 
’Rip it up’ og ’Good Golly Miss Molly’, Elvis 
Presley’s ’That’s allright’, The Beatles’ ’Twist and 
Shout’, Eddie Cochran’s ’Summertime Blues’, 
Roy Orbison’s ’Pretty woman’ og mange flere. 
THE WORKS spiller fra klokken 18 til 18.30 på 
Scenen ved Salling.

Jordans Drive
Det danske band Jordans Drive har igennem 
mere end 12 år underholdt publikum i hele 
verden. De spiller omkring 70 koncerter om året 
og har udgivet fire albums og fem EP’er. De er 
kendt for at være et fantastisk liveband i swing og 
jive-genren. Med respekt for de klassiske genrer 
har de fornyet musikken med stor succes, og 
dette har resulteret i et energisk og enestående 
show, der tager publikum med storm. 

Jordans Drive består af: Peter Jessen, Trommer, 
Søren Dibbern, Saxofon, Rasmus Kaufmann, 
Jacob Pedersen, Guitar og Vocal og Jesper 
Nielsen, Bas. Bandet spiller klokken 19.45 på 
SallingScenen.

Jam Mayer Duo
Jam Mayer leverer en yderst autentisk John 
Mayer-oplevelse finpudset ned til mindste detalje 
– for folk der elsker amerikanerens sang og 
guitarspil, vil det være det absolut tætteste man 
kommer på den ægte vare. Har du lyst til at synge 
med på ”Your Body Is A Wonderland”, ”Bigger 
Than My Body”, ”Daughters”, ”Waiting On The 
World To Change” og mange flere af John Mayers 
fantastiske sange, så kan du opleve Jam Mayer 
Duo på Skt. Knuds Torv fra klokken 20.30.

Jordans Drive spiller på 
SallingScenen på Strøget

Rodeotyr på Strøget

Graceland Randers 
udstiller

THE WORKS

Breakdance-Show
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THE WORKS spiller på 
SallingScenen på gågaden

Lassokast

Musik på
Klostertorvet
fra kl. 15

■  16-16.30: Mød Tom & Jerry ved Sal-
lingScenen på Strøget

■  16-16.30: Square Dance Show på 
Skt. Knuds Torv

■  16.30-17.00: Mød Turtles på Skt. 
Knuds Torv

■  16.45-17.15: Square Dance Show ved 
SallingScenen på Strøget

■  17.15-17.45: Mød Turtles ved Sal-
lingsScenen på Strøget

■  17.30-18.00: Mød Tom & Jerry på 
Skt. Knuds Torv

■  18-18.30: THE WORKS spiller på 
SallingScenen på Strøget

■  18-18.30: Mød en Elvis-look a like 
på Skt. Knuds Torv

■  18.30-19: Line dance ved Salling-
Scenen på Strøget. Kom og dans med

■  18.45-19.15: Oplev Lea Harder på 
Knuds Torv

■  19.15-19.45: Breakdance-Shov på 
Skt. Knuds Torv

■  19.45-20.15: Jordans Drive spiller på 
SallingScenen på Strøget

■  19.45-20.15: Line Dance på Skt. 
Knuds Torv

■  20.30-21: Breakdance-Show på Sal-
lingScenen på Strøget 

■  20.30-21: Jam Mayer Duo på Skt. 
Knuds Torv

■  21-21.30: Mød en  Elvis-look a like 
på Strøget

■  21-22: Line Dance – kom og dans 
med – på Skt. Knuds Torv.

Det kan du opleve 
på Strøget
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Glas
Model: Opera eller Ballet.
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141,-
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SPAROPTIL
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BOLIG

SPAR
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Ambassaden tager stjernerne med sig til 
Aarhus, når de den 4. juni lægger vejen 
forbi Lille Torv og USA Festivalen. Og du kan 
komme helt tæt på stjernerne hvad enten 
det er Obama, Elvis Presley eller Monroe!

Tekst: Louise Mandal Deruginsky 

Har du altid drømt om at møde Præsident Obama 
og hans frue Michelle? Eller give Marilyn Monroe 
et kindkys? Under USA Festivalen kan du møde 
stjernerne. Så godt som i hvert fald.

Som en sjov og anderledes gimmick giver 
Den Amerikanske Ambassade dig mulighed 
for at få taget et foto sammen med nogle af 
verdens største stjerner. Med sig hele vejen fra 
Ambassaden i København og hele vejen fra USA 
tager de nemlig et bredt udvalg af papfigurer, der 
både i udseende og størrelse ligner den ægte 
vare.

Råd og vejledning
Og ud over det skæve og humoristiske indslag, 
så har du også mulighed for at søge råd og 
vejledning hos nogle særdeles USA-kyndige folk.
For under USA Festivalen rykker Den Amerikanske 
Ambassade flere af deres folk til Lille Torv i 
Aarhus. Og det er noget, chargé d’affairs Stephen 
Cristina, ser frem til.
”Der er så meget godt at sige om Aarhus 
– om byens parker, historiske bygninger, 
hyggelige cafeer og restauranter og ikke mindst 
om århusianerne. Jeg ved, at Aarhus er kendt 
som Smilets By, og jeg har selv oplevet den 
varme gæstfrihed i byen og blandt århusianerne. 
Ambassadens korte visit i Aarhus under USA 
Festivalen bliver med garanti en unik oplevelse. 
Vi er beærede over, at Aarhus hylder vores 
hjemland, og vi ser alle sammen frem til at 
indhylle os i det amerikanske tema lige midt i 
hjertet af Jylland,” siger han.
Og Stephen Cristina og flere ansatte på 
Ambassaden står klar til at besvare alle slags 
spørgsmål fra nysgerrige, rådvilde eller blot 

rejselystne århusianere.
Måske er du faret vild i de ofte indviklede visum-
regler? Eller måske savner du gode råd, hvis 
du selv eller din teenager overvejer at tage et 
studieophold i USA? Måske er du interesseret 
i at vide, hvor i USA du finder de største 
seværdigheder? Den Amerikanske Ambassade – 
nu i Aarhus – står klar til at servicere århusianerne 
hele dagen den 4. juni.
Og underlægningsmusikken vil være i top, for 
med sig tager Ambassaden et lille orkester, der 
vil underholde med gode, kendte amerikanske 
sange. 

FaktaFakta
■  Den Amerikanske Ambassade ligger 

på Østerbro i Købehavn. Området 
huser mange forskellige ambassa-
der. Bygningen blev bygget tilbage 
i 1950’erne i et samarbejde mellem 
amerikanske og danske arkitekter. 

■  Der er i øjeblikket ikke indsat en 
amerikansk ambassadør i Danmark. 
Den sidste ambassadør, Laurie S. 
Fulton, forlod posten i februar 2013, 
og indtil en efterfølger bliver fundet, 
er chargé d’a� airs Stephen Cristina.

spørgsmål fra nysgerrige, rådvilde eller blot 

FaktaFakta

sange. 

■  Den Amerikanske 
Ambassade 

 på Lille Torv

Fakta
■ 

■ 

Fakta

vare.

Få taget et foto med 
berømtheder udformet  i pap

Ambassaden fl ytter til Aarhus

Den Amerikanske 
Ambassade 

rejselystne århusianere.

Den Amerikanske Den Amerikanske 
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Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Helt i USA Festivalens ånd vil 
tonerne fra scenen på Store Torv hylde 

det amerikanske, underholde og samle 
århusianerne lige midt i hjertet af Aarhus. Og 

programmet kommer omkring lidt af hvert fra 
klassisk Elvis til glad gospel og de legendariske The 
Temptations. Mød op på Store Torv og giv dig hen 
til dans, musik og en ganske officiel åbningstale fra 
byens borgmester, Jacob Bundsgaard.

The Temptations
Hele vejen fra USA kommer The Temptations. The 
Temptations er en amerikansk legendarisk soul-
gruppe, der både dengang og i dag regnes for 
at være en af de bedste mandlige sanggrupper 
i 1960’erne. The Temptations er kendt og elsket 
for sine harmoniske melodier og mange hits. 
På Store Torv får du en unik mulighed for at 
opleve den så velkendte Motown-lyd fra et af 
musikhistoriens største bands. The Temptations 
har leveret klassikere som blandt andre ”My Girl”, 
”Cloud Nine”, ”I Can’t Get Next to Us”, ”Papa Was 
a Rollin’ Stone” og julehittet ”Silent Night”, der 
den dag i dag er en af det mest spillede julesange 
verden over.

Elvis Highlights med Jesper Lundgaard
Jesper Lundgaard og orkester fortolker på 
fantastisk vis det bedste fra Elvis´ karriere. Nostalgi, 
charme, livsglæde, smittende musikalitet og en stor 

kærlighed til Elvis. Det er rammen om koncerten, 
der begynder klokken 20.15 umiddelbart efter 
Jacob Bundsgaards officielle åbningstale.
Med sange som blandt andre That´s alright mama, 
Don´t be cruel, Love me tender, I got a woman, 
Jonny B Good, See See rider, Always on my mind, 
Burning love, You´ve lost that loving feeling, Return 
to sender, In the Ghetto, Blue Suede shoes vil
Jesper Lundgaard og hans dygtige musikere tage 
publikum med på en musikalsk rejse, hvor vi skal 
omkring en del af Elvis’ legendariske Rock´n Roll 
hits, de største ballader, cremen fra Las Vegas - og 
alle er velkommen til at synge og danse med!

Glad og hjertevarm Gospel med Injoy 
Gospelchoir
InJoy er et ambitiøst og energisk gospelkor fra 
Aarhus. Korets repertoire byder på en blanding af 
de allernyeste gospelsange og ”de gode gamle 
klassikere”. InJoy leverer smuk musik, som 
spreder stor glæde og hjertevarme, hvor end de 
kommer hen. Når korets 24 sangere trykker den af, 
udstråler de en fantastisk energi, der smitter alt og 
alle i nærheden. InJoy ledes af Marlene Andersen, 
som på en charmerende facon inddrager publikum 
i koncerterne.

Mike Andersen & AJO
Der er dømt bigband-blues på højeste niveau, 
når Aarhus Jazz Orchestra (AJO), der regnes for 
at være et af Skandinaviens og måske endda 
Europas bedste bigbands, giver koncert midt i 

Store Torv  byder op til fest

Helt i USA Festivalens ånd vil 
tonerne fra scenen på Store Torv hylde 

det amerikanske, underholde og samle 
århusianerne lige midt i hjertet af Aarhus. Og 

programmet kommer omkring lidt af hvert fra 
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byens borgmester, Jacob Bundsgaard.

The Temptations
Hele vejen fra USA kommer The Temptations. The 
Temptations er en amerikansk legendarisk soul-
gruppe, der både dengang og i dag regnes for 
at være en af de bedste mandlige sanggrupper 
i 1960’erne. The Temptations er kendt og elsket 
for sine harmoniske melodier og mange hits. 
På Store Torv får du en unik mulighed for at 
opleve den så velkendte Motown-lyd fra et af 
musikhistoriens største bands. The Temptations 
har leveret klassikere som blandt andre ”My Girl”, 
”Cloud Nine”, ”I Can’t Get Next to Us”, ”Papa Was 
a Rollin’ Stone” og julehittet ”Silent Night”, der 
den dag i dag er en af det mest spillede julesange 
verden over.

Elvis Highlights med Jesper Lundgaard
Jesper Lundgaard og orkester fortolker på 
fantastisk vis det bedste fra Elvis´ karriere. Nostalgi, 
charme, livsglæde, smittende musikalitet og en stor 

Store Torv vil under USA Festivalen den 4. juni 
stå i musikkens tegn. Et stort antal artister fra 
både ind – og udland vil underholde med alt fra 

Elvis-sange til gospel. Og ind imellem de 
musikalske indslag vil borgmester Jacob 

Bundsgaard klokken 20 stå for den o�  -
cielle indvielse af USA Festivalen 2013.

Ditte Marie kl. 16.00
I forbindelse med USA Festivalen den 4. 
juni vil Ditte Marie fortolke og fremføre 
kendte sange af nogle af de allerstørste 
amerikanske musikartister. Hun åbner 
ballet fra scenen klokken 16.

Store Torv
InJoy Gospelchoir kl. 18.00

Koncertarrangør:
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Store Torv  byder op til fest
byen på Store Torv foran Domkirken den 4. juni.  
Repertoiret bliver en god blanding af de 
amerikanske musikgenrer blues, soul og jazz. 
Med på scenen har AJO inviteret Mike Andersen 
– en fantastisk blues/soul sanger og guitarist 
med rødder i Aarhus og med fuld knald på sin 
internationale karriere. 

Ditte Marie
Den karismatiske og energiske Ditte Marie med 
den store stemme har altid vidst, at musikken var 
hendes vej. På sin musikalske færd har hun indtaget 
alt fra den tyske musikscene til kulturhuset i Nuuk, 
grønsværen i Parken og Dansk Melodi Grand Prix. 
De sidste 5 år har hun, som forsanger i et af 
landets mest populære livebands, Le Freak, spillet 
et væld af koncerter på mange af Danmarks største 
spillesteder og festivaler. Men i 2012 besluttede 
Ditte Marie sig for, at det nu igen var blevet tid til at 
stå på egne ben, hvorfor hun kickstartede året som 
solist i det danske Melodi Grandprix og netop nu 
er i færd med at indspille sin første solo-EP. 
I forbindelse med USA Festivalen den 4. juni vil 
Ditte Marie fortolke og fremføre kendte sange af 
nogle af de allerstørste amerikanske musikartister. 
Ditte Marie åbner ballet fra scenen klokken 16.

Esben Just
New Orleans-inspireret blues-sanger og jazz-
pianist. Esben Just er en pianist, sanger og 
frontfigur, der virkeligt indtager scenen og inviterer 
publikum ind i sit univers bestående af gospel, 
klassisk, personlige historier og beretninger fra 
hans anden hjemby, New Orleans. Esben Just 
spiller klokken 17.

Jordans Drive
Det danske band Jordans Drive har igennem mere 
end 12 år underholdt publikum i hele verden. 
De spiller omkring 70 koncerter om året og har 
udgivet fire albums og fem EP’er. De er kendt 
for at være et fantastisk liveband i swing og jive-
genren. Med respekt for de klassiske genrer har de 
fornyet musikken med stor succes, og dette har 

resulteret i et energisk og enestående show, der 
tager publikum med storm. 

Jordans Drive består af: Peter Jessen, Trommer, 
Søren Dibbern, Saxofon, Rasmus Kaufmann, Jacob 
Pedersen, Guitar og Vocal og Jesper Nielsen, Bas. 
Jordans Drive lukker og slukker ballet på Store 
Torv med deres koncert fra klokken 23.

■  16.00: Ditte Marie
■  17.00:  Esben Just
■  18.00: InJoy Gospelchoir
■  19.00: Mike Andersen & AJO
■  20.00: Borgmester Jacob Bunds- 

 gaard indvier o�  cielt USA 
  Festival 2013
■  20.00:  Hovedpræmier fra Top Tours 

og Sengespecialisten ud-
trækkes.

■  20.15:  Jesper Lundgaards Elvis  
 Highlights Show

■  21.30: The Temptations
■  23.00: Jordans Drive

Det kan du opleve 
på Store Torv:

Program:
4141414141

Program:

Imellem de musikalske indslag på Store Torv vil borg-
mester Jacob Bundsgaard stå for den officielle indvielse 
af USA Festivalen 2013.

InJoy Gospelchoir kl. 18.00

byder op til fest
Jesper Lundgaards Elvis   
Highlights Show kl. 20.15
Jesper Lundgaards Elvis   

Esben Just 
kl. 17.00

The Temptations
kl. 21.30

Jacob Bundsgaard

Mike Andersen & AJO 
kl. 19.00

Jordans Drive kl. 23.00
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Uhmmm 
Amerikansk MAD MED MERE på Store Torv

Store Torv byder under USA Festivalen 
på lækkerier i den sande, amerikanske 
stil. Fra ægte, amerikanske Airstream-
campingvogne vil der serveres blandt 
andet ”Southern Food” a la Memphis 
Roadhouse.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

På Store Torv vil der blive langet ægte, 
amerikanske klassikere over disken. Donuts, 
brownies, cookies og muffins. Eller hvad med 
en Pulled Pork-burger? Uanset om du vælger 
en kop kaffe med kage eller en burger til at tage 
med, så serveres det hele fra de amerikanske 
kult-campingvogne fra 1960’erne og 70’erne – 
Airstreamen. For der er tænkt på alle detaljer, når 
USA Festivalen indtager Aarhus og Store Torv 
den 4. juni – og ingen skal frygte at gå sultne i 
seng!

DesignCamp & Memphis Roadhouse
Samarbejdet mellem firmaet DesignCamp, 
der har specialiseret sig i at restaurere de 
klassiske Airstreams og leje dem ud til events og 
arrangementer, og den århusianske restaurant 

Memphis Roadhouse bliver uden tvivl en fryd 
både for øjet og for ganen.
De unikke kult-campingvogne lyser op i deres 
skinnende og pudsede aluminium og skiller 
sig på alle måder ud fra det, vi i Danmark 
forbinder med en campingvogn. Airstreamen er 
større og bredere på bedste amerikanske vis, og 
DesignCamp har restaureret og indrettet dem, så 
alt fremstår i fineste og flotteste stand. 
Og amerikanske Chris Lombardi, der står bag 
Memphis Roadhouse i Christiansgade, ved, 
hvordan ægte, amerikansk ”southern soul food” 
skal smage og serveres. Han er vokset op med 
det og nyder i dag at servere sine personlige 
favoritter for århusianerne. 
Chris Lombardi elsker både Sydstaterne og 
Danmark, og tager det bedste fra begge verdener 
med over i sin restaurant og mad. Den danske 
forkærlighed for gode råvarer og de amerikanske 
sydstaters smeltedigel af kulturer, der forplanter 
sig i maden, der har både afrikanske, franske og 
caribiske toner. Og det hele serveres i et vanligt 
højt amerikansk serviceniveau. 

Fra klokken 12 og helt frem til midnat kan du 
slukke tørsten og den søde tand og spise dig 
mæt på Store Torv.

FaktaFakta
■  Airstream er et luksusmærke inden-

for campingvogne og autocampere, der 
fremstilles i Jackson Center, Ohio i USA. 
Selskabet, der er en del af Thor Indu-
stries, er etableret 1931 og er det ældste 
i branchen. 

■  Airstream campingvogne er let genkende-
lige på grund af den karakteristiske form 
på deres afrundede aluminiums-karros-
serier. Formen går tilbage til 1930’erne og 
er taget fra formgivning skabt af Hawley 
Bowlus Bowlus, der var chefdesigner på 
Charles Lindberghs fl yvemaskine – Spirit 
of St. Louis.

■  Lær meget mere om DesignCamps udvalg 
af Airstreams på www.design-camp.dk

■  Memphis Roadhouse i Aarhus ejes af 
amerikaneren Chris Lombardi.

■  Restauranten er specialiseret i ”Southern 
Soul Food” – mad fra de amerikanske 
sydstater og BBQ ud over det sædvanlige.

■  Find Memphis Roadhouse i Christiansgade 
32, 8000 Aarhus.

Spis amerikanske 
specialiteter på 
Store Torv fra kl. 12

Hvad er en Airstream?

Memphis Roadhouse:

.dk
DIT DIGITALE BILLEDCENTER
Store Torv 5, 8000 Århus • Tlf.: 86 12 04 11 • info@mimosa.dk

 HEllo

amErica
Fotoudstyr til prof. og private ★ Fotofremkaldelse ★ Objektiv udlejning ★ Fotokurser
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Alt fotofremkaldelse på 1 time
Den 4. juni vil alt fotofremkaldelse ske som ekspres ordre på en 
time uden ekspres gebyr. Bestil evt. online og hent i butikken.

Canon G1x kompaktkamera
Lysstærkt 14.3 megapixel kamera med  full-HD 
video (1080p) og en 3” LCD skærm.

Nikon S01 mini-kamera
Smart lille handy kamera som er nemt at tage 
med over alt. 10.1 megapixel og 2.5” LCD skærm.
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Nikon S01 mini-kameraNikon S01 mini-kamera
Smart lille handy kamera som er nemt at tage Smart lille handy kamera som er nemt at tage 

Nikon D3200 dobbeltkit 
- inkl. 18-55mmVR + 55-200mmVR
24.2 megapixel, full-HD video, guide-funktion.
• Nikon D3200 m. 18-55mm 3.999,-
• 55-200mm objektiv 2.495,-
• 3 timers fotokursus  399,-
• Taske 499,-
• 16 GB kort   299,-
• 2x protect fi lter 558,-
Samlet værdi 8.249,-

Canon EOS 6D hus - inkl. iPad mini 16gb
Super lækkert fullframe fra Canon med 20.2 megapixel. 

Indbygget WiFi så du kan styre kameraet fra din computer 
eller smartphone og overfører billeder trådøst.

amErica
amErica

Objektiv udlejning ★★Fotokurser
Fotokurser

Begrænset antal

Canon SX260 HS Powershot
12.1 megapixel kompaktkamera med  
20x optisk zoom og full-HD video (1080p). 
3” LCD skærm.

Begrænset antal

Objektiv udlejning

Objektiv udlejning

Objektiv udlejning

Inkl.

iPad 
mini

Super
kvalitet

Super
zoom

amErica
amErica
amErica
amErica
amErica
amErica
amErica

IPAD MINI VÆRDI 2.400,-

16.499,-

VORES NORMALPRIS 8.249,-

5.999,- VORES NORMALPRIS 4.999,-

3.999,-

VORES NORMALPRIS 2.199,-

1.899,-

VORES NORMALPRIS 999,-

799,-

Fotokurser

Den 4. Juni
har vi 

abent til
kl. 22.00

Begrænset antal 
Kun 5 stk.

SPAR

2.250,-
Ultra

Mini

Full-frame
sensor

DEMO AFTEN

Kom og mod folk fra Nikon 

og Canon d. 4 juni fra kl. 

16.00-  22.00 som demonstrere 

produkter fra deres store 

sortimenter

Spis amerikanske 
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Alt fotofremkaldelse på 1 time
Den 4. juni vil alt fotofremkaldelse ske som ekspres ordre på en 
time uden ekspres gebyr. Bestil evt. online og hent i butikken.

Canon G1x kompaktkamera
Lysstærkt 14.3 megapixel kamera med  full-HD 
video (1080p) og en 3” LCD skærm.

Nikon S01 mini-kamera
Smart lille handy kamera som er nemt at tage 
med over alt. 10.1 megapixel og 2.5” LCD skærm.
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Nikon S01 mini-kameraNikon S01 mini-kamera
Smart lille handy kamera som er nemt at tage Smart lille handy kamera som er nemt at tage 

Nikon D3200 dobbeltkit 
- inkl. 18-55mmVR + 55-200mmVR
24.2 megapixel, full-HD video, guide-funktion.
• Nikon D3200 m. 18-55mm 3.999,-
• 55-200mm objektiv 2.495,-
• 3 timers fotokursus  399,-
• Taske 499,-
• 16 GB kort   299,-
• 2x protect fi lter 558,-
Samlet værdi 8.249,-

Canon EOS 6D hus - inkl. iPad mini 16gb
Super lækkert fullframe fra Canon med 20.2 megapixel. 

Indbygget WiFi så du kan styre kameraet fra din computer 
eller smartphone og overfører billeder trådøst.
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Canon SX260 HS Powershot
12.1 megapixel kompaktkamera med  
20x optisk zoom og full-HD video (1080p). 
3” LCD skærm.
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5.999,- VORES NORMALPRIS 4.999,-

3.999,-
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sensor
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produkter fra deres store 
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Hos SengeSpecialisten er de dedikerede 
til den gode nattesøvn, og under USA 
Festivalen den 4. juni slår de et slag for det 
amerikanske ordsprog ”Size Matters”. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Og ordsproget er skam ganske alvorligt ment. 
For størrelsen HAR betydning i dit sengevalg. Det 
blev SengeSpecialisten igen bekræftet i, da de 
tidligere i år begavede BC Aarhus’ amerikanske 
basketspiller, Charles Funches, med en ny seng. 

Sportsmanden var kommet til Danmark for at 
forstærke BC Aarhus Basketball ligahold. Men 
selv om Charles hurtigt faldt til i det østjyske – 
og på holdet, så oplevede han ofte problemer 
med at sove ordentligt om natten. Problemet 
var dog ikke hjemve til moren og søsteren 
tusindvis af kilometer væk i staten New York. 
Næh, udfordringen opstod i stedet fordi den 
seng, værtsfamilien havde installeret ham i, slet 
ikke var lang nok til at rumme den to meter og 
fire centimeter høje – og fuldvoksne - forward. 
Basketspilleren har dog siden fået sin nattesøvn 
– takket være SengeSpecialisten, der besluttede 

at donere en King Size seng til atleten.
”Alle fortjener en god nats søvn. I dette tilfælde 
kunne vi være med til at gøre noget godt for 
en gæst i vores land – og for en værdifuld 
spiller på byens nye baskethold, derfor valgte 
vi at støtte Charles med en seng,” forklarer 
SengeSpecialistens salgschef, Henrik Ladefoged.

Alle fortjener en god nattesøvn
Og det er mantraet hos sengekæden, Senge-
Specialisten, at alle fortjener en god nattesøvn. Og 
det er et mantra kunderne er enige i, måske fordi 
vi mennesker faktisk tilbringer 30 procent af vores 
liv på langs. Sengekæden blev etableret i 1999 af 
iværksætteren og SengeSpecialistens salgs- og 
marketingsdirektør, Jørgen 
Staal. På en erhvervsadres-
se på 250 kvm i Aarhus C 
– uden parkeringsplads og 
med ringe lagerfaciliteter – 
åbnede første butik i den 
række, der senere blev til 
kæden, SengeSpecialisten. 
Butikskæden har siden 
opstarten i 1999 med suc-
ces åbnet i alt  11 butikker i 
Jylland og på Fyn.

Size matters!
- Dem, der sir’ andet, har en virkelig lille seng…

god søvn starter her

Mød os på
Clemens Bro
fra kl. 12 - 20

■  Læs mere om konkurrencen på side 
50 eller scan koden og bliv klogere på 
konkurrencen på Facebook.

Size matters!Size matters!

Size matters!– dem , der sir  andet, har en virkelig lille seng!

Er din seng big enough?	  	  –	  vær	  med	  i	  konkurrencen	  og	  vind	  en	  Wonderland	  King	  Size	  Bed	  fra	  SengeSpecialisten.Vær	  med	  i	  konkurrencen	  om	  en	  Wonderland	  King	  Size	  
	  

Scan	  koden	  og	  se	  mere	  på	  Facebook!

1
2

3
Mattress size matters  … We are big enough	  

	  
… The more the merrier 

Konkurrence
Vind en Wonderland 
King Size Bed.

Dream the American Dream 
- every Night
Er du ikke tilfreds med størrelsen i soveværelset? 
Udnyt KING SIZE tilbuddene i din SengeSpecialist. 
Se mere på www.sengespecialisten.dk  
Tilbuddet gælder t.o.m. d. 25. juni 2013.

late night
Tirsdag den 4. juni kl. 10 - 24 

VILA Bruuns gALLerI  |  VILA søndergAde, Århus  |  fAceBook.com/VILAcLoThes  |  www.VILA.com

Vi har -20% på alle Varer* denne dag.
(*gælder ikke nedsatte varer).

top
129,95

buks
299,95

kjole
179,95

nederdel
Pieces
før 159,95
NU 50,-

blazer
før 499,95
NU 250,-

jeans
før 599,95
NU 300,-

dJ 
Spiller fra kl. 15 - 21 

i Søndergade.

*Tilbuddet kan ikke kombineres 
med andre rabatter. 
Tillæg for antirefleks og coatning 300,- 

HOS BURIS BRILLER

PRIS* PÅ
FRA 27.MAJ - 8. JUNI

KVALITETSGLAS  

Ferdinand Sallings Stræde 4
8000 Århus C
Telefon 86 13 70 10

www.buris.dk
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The Temptations er en amerikansk 
legendarisk soul-gruppe, som både før og 
nu regnes for en af de bedste mandlige 
sanggrupper i 1960’ernes Motown-
storhedstid. De var kendt for sine 
harmoniske melodier – og netop disse kan 
du opleve igen under USA Festivalen den 
4. juni.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Under USA Festivalen kan du opleve The 
Temptations’ letgenkendelige lyd og perlerække 
af hits, når det amerikanske soulband spiller på 
Store Torv klokken 21.30.

The Temptations blev startet omkring 1960 i 
Detroit, Michigan. 
Bandet var dengang resultatet af en 
sammensmeltning af to grupper, der hver for 

sig havde succes, men som sammen fik mega-
succes. The Temptations bestod i begyndelsen 
af Otis Williams, Elbridge Bryant og Melvin 
Franklin, der kom fra gruppen The Distants, og 
fra gruppen The Primes kom medlemmerne 
Eddie Kendricks, Paul Williams og Kell Osborne.

Igennem årene skiftede The Temptations meget 
ud i medlemmerne, men de gik aldrig på 
kompromis med kvaliteten, og derfor formåede 
bandet at fastholde deres store succes helt op i 
1970’erne.
The Temptations absolutte 
storhedstid i 1960’erne, 
men siden 80’erne har 
bandet haft enkelte 
genforeningskoncerter. 
Den 4. juni kan du opleve 
The Temptations, når de 
giver en af deres sjældne 
koncerter på Store Torv 
klokken 21.30. Gå ikke glip 
af denne helt unikke, Motown-soul-oplevelse!

Ægte, amerikansk soul!

The Temptations  

FaktaFakta
■  1965: ”My Girl”
■  1968: ”Ain’t Too Proud to  

 Beg”
■  1968: ”Cloud Nine” 
■  1968: ”I’m Gonna Make You  

 Love Me” (med Diana  
 Ross & The Supremes)

■  1969: ”I Can’t Get Next To  
 You”

■  1971: ”Just My Imagination  
 (Running Away With 

 Me)”
■  1972: ”Papa Was a Rollin’  

 Stone”

FaktaFakta

Mød dem 
på Store Torv
kl. 21.30
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The Temptations er en amerikansk 

The Temptations

The Temptations 
største hits:

Koncertarrangør:

MIDNATS
SHOPPING 

SHOPPING-, REJSE- OG KULTURFESTIVAL I AARHUS CITY

PROGRAM

Glenn Leonard’s 
Temptations Revue
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SHOPPING-, REJSE- OG KULTURFESTIVAL I AARHUS CITY

USA FESTIVAL 4. JUNI

    ÅBENT TIL    

24
god søvn starter her

Samarbejdspartnere:

VERDENS-

BILLEDER

2013

PROGRAM
TA’ UD OG GEM
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Programoversigt
09.00-19.00: Børneaktiviteter ved Børnekulissen, 
græsplænen foran Musikhuset. 
Se separat program s. 99. 

11.00-12.00: Aarhus og Amerika – byvandring. Start 
v. pølseboden på Rådhuspladsen 

12.00-20.00: Mød SengeSpecialisten og Top Tours 
og vind fantastiske præmier, Clemens Bro 

12.00-22.00: Opdag Amerika, Lille Torv.  
Se mere på s. 52.

12.00-24.00: Amerikansk mad på Store Torv. 

12.00-24.00: Udstilling af amerikanerbiler og mo-
torcykler, Bispetorv 

14.00-15.00: Aarhus og Amerika – byvandring. 
Start v. pølseboden på Rådhuspladsen 

14.00-16.00: Minigolf for børn, Bruunsgade 

15.00-17.00: Ansigtsmaling for børn, Bruunsgade

15.00-17.00: Pandekage-bagning og marshmallow-
ristning, Bruunsgade 

15.00-17.00: Amerikansk-italiensk vindyst på 
Grappa Piccolo, Åboulevarden

15.00-24.00: Livemusik, Klostertorvet. 

16.00-16.30: Tom & Jerry meet & greet, Salling-
Scenen på Strøget  

16.00-16.30: Squaredance-show, Skt. Knuds Torv

16.00-16.30: Ehlers & Lund duo, Café Stiften v. 
Banegården  

16.00-16.30: Mød spillere fra Aarhus Tigers, hjørnet 
af Ryesgade og Rosenkrantzgade.

16.00-16.30: Mød spillere fra Bakken Bears på 
Clemens Bro.

16.00-16.45: Ditte Marie, Store Torv 

16.00-16.45: “Cowboybukser og kropsidealer”, 
foredrag, Erhvervsarkivet og Aarhus Stadsarkiv, 
Vester Allé 12 

16.30-17.00: Turtles meet & greet, Skt. Knuds Torv

16.45-17.15: Squaredance-show, SallingScenen på 
Strøget

17.00-17.30: Mød spillere fra Aarhus Tigers på 
Clemens Bro og i Bruunsgade

17.00-17.30: Mød spillere fra Bakken Bears på hjørnet 
af Ryesgade og Rosenkrantzgade.

17.00-17.45: Esben Just, Store Torv 

17.00-17.45: “Fra Fred Astaire til anderumper”, 
foredrag, Erhvervsarkivet og Aarhus Stadsarkiv, 
Vester Allé 12 

17.00-18.15: Shades of Blue 
Café Stiften v. Banegården 

17.00-20.00: 50’er rockabilly-musik og dans i 
Bruunsgade  

17.15-17.45: Turtles meet & greet,  
SallingScenen på Strøget  

17.30-18.00: Tom & Jerry meet & greet 
Skt. Knuds Torv 

18.00-18.30: Elvis Presley look a like, Skt. Knuds Torv

18.00-18.30: The Works, SallingScenen på Strøget 

18.00-18.45: InJoy Gospelchoir, Store Torv 

18.00-20.00: USA-parade gennem City 

18.00-20.00: O¥  Beat, Jægergårdsgade 

18.00-22.00: New Orleans-musik og stemning, 
Café Stardust,  Klostergade 

18.00-22.00: Udstilling af Mini-biler 
Skt. Clemens Torv 

18.30-19.00: Sallvation Gospel Choir with Brian Hol-
lingsworth, Memphis Roadhouse, Christiansgade/
Åboulevarden 

18.30-19.00: Linedance – kom og dans med, Sal-
lingScenen på Strøget  

18.45-19.15: Jordans Drive, Café Stiften v. Banegården

18.45-19.15: Lea Harder, Skt. Knuds Torv 

19.00-19.30: Old fashioned pie eating contest, 
Memphis Roadhouse, Christiansgade/Åboulevarden

19.00-20.00: AJO & Mike Andersen, Store Torv 

19.15-19.45: Breakdance-show, Skt. Knuds Torv 

19.15-19.45: Mads Vad + dansere 
Café Stiften v. Banegården 

19.30-20.00: Atomic hot-wings eating contest, 
Memphis Roadhouse, Christiansgade/Åboulevarden

19.45-20.15: The Works, Café Stiften v. Banegården

19.45-20.15: Jordans Drive, SallingScenen på Strøget 

19.45-20.15: Linedance – kom og dans med, Skt. 
Knuds Torv  

20.00: Vinderne af hovedpræmier fra Top Tours og 
Sengespecialisten udtrækkes, Store Torv. 

20.00-20.10: Jacob Bundsgaard byder officielt 
velkommen til USA Festivalen, Store Torv 

20.15-20.45: Mads Vad + dansere
Café Stiften v. Banegården

20.00-21.00: Fighting Men Blues Band with Lars 
Bonnefaas, Memphis Roadhouse, Christiansgade/
Åboulevarden 

20.00-22.00: Americana-koncert, Backstage i 
Mejlgade 53 

20.00-22.00: Pocket Life, Jægergårdsgade 

20.15-21.15: Jesper Lundgaards Elvis Highlights 
Show, Store Torv 

20.30-21.00: Breakdance-show, SallingScenen på 
Strøget   

20.30-21.00: Jam Mayer Duo, Skt. Knuds Torv 

20.30-21.30: Aarhus og Amerika – byvandring. 
Start v. pølseboden på Rådhuspladsen 

20.45-21.15: Lea Harder, Café Stiften v. Banegården

21.00: Konkurrencevindere udtrækkes, Klostertorvet

21.00-21.30: Elvis Presley look a like, SallingScenen 
på Strøget   

21.00-22.00: Linedance – kom og dans med, Skt. 
Knuds Torv  

21.30-22.15: The Temptations, Store Torv 

23.00-24.00: Jordans Drive, Store Torv 

24.00: Festfyrværkeri fra Magasins tag

Koncerterne på udendørsscenerne er GRATIS.
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

THE WORKS

Aarhus og Amerika – byvandring. 

 Lea Harder, Café Stiften v. Banegården

Konkurrencevindere udtrækkes, Klostertorvet

 Elvis Presley look a like, SallingScenen 

 Linedance – kom og dans med, Skt. 
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Programoversigt
Biludstilling

Udstilling med motorcykler

Esben Just 

Turtles på Strøget

Børnekulissen

Fyrværkeri

Aarhus Cheerleaders

Mads Vad

Fyrværkeri
The Temptations
kl. 21.30
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Aarhus City Forening udlodder i sam-
arbejde med SengeSpecialisten og Top 
Tours fantastiske præmier i forbindelse 
med USA Festivalen i Aarhus City tirsdag 
d. 4. juni!

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

SengeSpecialisten vil være at finde på Clemens 
Bro d. 4. juni, hvor du kan få gode søvn- og 
sengeråd, og samtidig kan du være heldig at 
vinde en Wonderland King Size Continental seng 
til en værdi af 35.000,-kr.

Top Tours kan du finde på både Clemens Bro, 
Lille Torv samt i deres butik på Klostertorvet. Hos 

Top Tours kan du være med i lodtrækningen om 
en rejse for 2 personer til USA inkl. et krydstogt 
fra Miami til Bahamas og Key West til en værdi 
af 25.000,-kr.
Derudover kan du også vinde en række andre 
flotte præmier fra Top Tours, blandt andet 
rejsegavekort og rejseforsikringer.
Hent en folder i teltene på Clemens Bro eller 
på Lille Torv d. 4. juni, eller gå ind på aarhus-
city.dk og vær med i konkurrencerne om disse 
fantastiske præmier!

Fakta
■  Vinderne af hovedpræmier fra Top 

Tours og SengeSpecialisten trækkes 
på scenen på Store Torv den 4. juni 
kl. 20.00. 

  De resterende præmier fra Top Tours 
udtrækkes på scenen på Klostertorvet 
den 4. juni kl. 21.00. 

  Alle vinderne o entliggøres desuden 
på www.aarhus-city.dk.

Deadline for deltagelse i konkurrencerne: 
4. juni kl. 19.00 .

Fakta

Vind fantastiske 
præmier!

god søvn starter her

fantastiske præmier!

VIND 
en rejse til USA inkl. et 
krydstogt fra Miami til 

Bahamas og Key West til en 
værdi af 25.000,-kr.

VIND en 
Wonderland King 
Size Continental 
seng til en værdi 

af 35.000,-kr.

Udgåede modeller og farver.Starter torsdag kl. 10.00

Kom ind og se vores kæmpe udvalg
i andre nedsatte modeller fra Ecco.

SALG

Adresse www.pawsko.dk

749,-
Herre

499,-
Herre

499,-
Herre

599,-
Herre

599,-
Herre

349,-
Børn

549,-
Dame

599,-
Dame

549,-
Dame

499,-
Dame

349,-
Børn

349,-
Børn

399,-
Pige

TILMELD DIG PAW SKO KUNDEKLUB
Send SMS PAW til 1277
Ved tilmelding accepterer du, at PAW Sko må kontakte dig 
med nyheder, informationer og tilbud på SMS eller e-mail. 
Afmeld: send PAWSTOP til 1277. Det koster alm. SMS-takst.

Søndergade 53 8000 Aarhus C 
pawsko.dk

-50% 
SHOP  AARHUS

Søndergade 53 · Aarhus C  
Tlf. 86 12 65 62  www.pawsko.dk

Adressewww.pawsko.dk

UDSALG
299,-

Vejl. 449,-

UDSALG · UDSALG

KUN TIRSDAG 
DEN 4. JUNI 

KL. 10.00 - 24.00
Ass. str. og modeller.

tirsdag d. 4. juni kl. 10.00-24.00

Cognac. 
Small eller XL  
skafte vidde.
Før 1799,-

999,-

Brun. 
Alm. skafte  
vidde.
Før 1699,-

899,-

Brun eller lys.
Før 1099,-

699,-

Brun eller  
bordeaux.
Før 899,-

699,-

Pyton sansal. 
Før 999,-

399,-

Før 599,-

299,-

god søvn starter her

Læs mere om 
konkurrencen 

på 
www.aarhus-city.dk
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Opdag Amerika på

Lille Torv Husk!Husk!Husk!
■  Går du i rejsetanker og drømmer du 

om at opleve USA på bedste vis, så 
vil du den 4. juni have mulighed for 
at få de bedste råd og vejledning fra 
rejsebranchens USA-eksperter. Mød 
dem på Lille Torv hele dagen!

Mød USA eksperter 
på Lille Torv

Husk!Husk!

Lille Torv vil den 4. juni være forvandlet til 
et sandt mekka for alle, der gerne vil lære 
meget mere om USA, hvad enten det er som 
rejsedestination eller måske kommende 
studieland. I teltet ”Discover America” 
vil du kunne møde repræsentanter fra 
både rejsebranchen og Den Amerikanske 
Ambassade.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

”Danskerne er vilde med USA – og USA er vilde 
med danskerne.”
Så kort kan det siges, og sådan siger direktør i 
Discover America Denmark, der som organisation 
repræsenterer 30 medlemmer i turisme- og 
rejsebranchen samt flyselskaber og hotelkæder, 
Karin Gert Nielsen.
Og hun har noget at have udmeldingen i.
Alene i 2012 rejste mere end 300.000 danskere til 
USA. For hele Skandinavien var tallet svimlende 
1,1 million i 2012. Til sammenligning rejste ”kun” 
800.000 Skandinavere til Thailand i samme 
periode.
”USA er virkelig et hot rejsemål lige nu. Dollaren 
er lav og tilgængeligheden bliver større og større 
i takt med, at flere og flere flyselskaber tilbyder 
direkte flyvninger fra danske lufthavne til USA,” 
forklarer Karin Gert Nielsen.

USA-eksperter på Lille Torv
Og har du lyst til at gøre de mange tusinde 

andre danskere med selskab, når rejsen går over 
Atlanten, så kan du forud for din rejse møde USA-
eksperter på Lille Torv, hvor ”Discover America”-
teltet vil byde på forskellige rejsearrangører og 
repræsentanter fra Den Amerikanske Ambassade. 
Alle vil de give gode og brugbare råd til USA-
rejsen, besvare spørgsmål om alt fra, hvilke 
seværdigheder, du MÅ opleve i USA, til hvordan 
du planlægger utraditionelle udflugter. Eller 
måske opklare de til tider vanskelige visumregler 
og hjælpe studerende, der gerne vil undersøge 
muligheden for at studere i USA. 
Rejsebureauerne Top Tours, Spies og Cruise 
America vil være repræsenteret, og Cruise 
America medbringer til lejligheden en af deres 
største mobilhomes, så du kan få en fornemmelse 
af, hvordan du og din familie eventuelt kunne 
være indkvarteret på jeres rejse gennem USA. 
Og i følge Karin Gert Nielsen er rejseformen med 
mobilhome blevet mere og mere populær blandt 
danskerne.
”Vi vil simpelthen gerne i øjenhøjde med USA og 
med amerikanerne, og den mulighed får vi med 
et mobilhome. Samtidig sætter mange pris på, 
at de kan komme lidt væk fra hovedvejene og 
opleve nogle helt anderledes steder og områder i 
USA,” forklarer hun. 
 
Boost dit CV og finpuds sprogkundskaberne
Måske drømmer du om at tage et studieår på 
den anden side af Atlanten, men mangler svar 
på dine spørgsmål? EF Education First tilbyder 
dig de perfekte rammer for et sprogskole ophold 
i blandt andet USA, og de står klar til at hjælpe 

dig den 4. juni. Du kan møde dem på Clemens 
Bro mellem 12 og 20. Med sprogskoler på 41 
unikke destinationer - hvoraf 11 af disse ligger i 
USA – ved de, hvad de taler om. Og de lover hos 
EF Education First, at uanset hvilke drømme du 
har til et ophold i USA, kan ønskerne med garanti 
indfries.
EF Education First har siden siden 1965 hjulpet 
folk i alle aldre med at lære sprog, rejse udenlands 
og opleve kulturelle forskelle. Den 4. juni står de 
klar på Clemens Bro til at råde århusianerne.
 
Amerikanerne er vilde med os!
Danskerne er vilde med at rejse til USA både 
som turister og studerende. Og amerikanerne er 
også vilde med at byde os velkomne. Og hvor 
danskerne er vilde med det store land med de 
enorme muligheder, der er amerikanerne i stedet 
fascinerede af danskernes lille andedam, sociale 
velfærdssamfund og ydmyge tilgang.
”Hvis man skal gøre sig bemærket i USA, så skal 
man råbe rigtig højt. Og det gør de. Derfor tror jeg 
de er så fascinerede af vores lille land, som de 
har et nok meget idyllisk syn på. De ser os som 
et hyggeligt, lykkeligt, åbent, aktivt og ydmygt 
folkefærd. Og det kan de rigtig godt lide.”

Går du i rejsetanker og drømmer du om at opleve 
USA på bedste vis, så vil du den 4. juni have 
mulighed for at få de bedste råd og vejledning fra 
rejsebranchens USA-eksperter. Mød dem på Lille 
Torv hele dagen!

Lille Torv

Kom til Midnats-shopping 
4. juni til kl. 24!  
Kig forbi - tilbuddet 
gælder KUN denne dag

 
Aarhus C  Klostergade 28 · Butiksindehaver Anders Cullberg
Aarhus C  Ryesgade 18 · Butiksindehaver Henning Skov Meisler

Bestil synsprøve på louisnielsen.dk  
eller på telefon 7013 0111

Du får 50% rabat, når du køber briller fra prisgruppe 795 kr. og opefter. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Der betales normalpris 
for andre glas og tillægsydelser. Kan ikke kombineres med KompletPris eller tilbud. KompletTilfreds gælder 3 måneder fra køb.
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gælder KUN denne dag

 
Aarhus C  Klostergade 28 · Butiksindehaver Anders Cullberg
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Aarhus C – 8612 2899

Midnats tilbudMidnats tilbudMidnats tilbud
m/hydrauliske skivebremser incl. skærme & støtteben voresnormalpris 5699,-
Midnatstilbud kun: 3699,-

Merida 
espresso city

Midnatstilbud kun: 3699,-

High-end All-terrain bike m/Shimano Deore SLX gear vores normalpris 6499,-
Midnatstilbud kun: 4499,-

Merida 
Crossway 300

Midnatstilbud kun: 4499,-

vores normalpris 7699,-
Midnatstilbud kun: 3999,-

Principia Team Rynkeby Racer

3999,-

mtb 21 Shimano gear vores normalpris 3399,-
Midnatstilbud kun: 2399,-

Merida 
Matts 10

2399,-

dame city med 7 SH Nexus gear & alt udstyr

Midnatstilbud kun: 3499,-

Centurion Le Mans

3499,-

Super
mtb m/30 Shimano XT/SLX udstyr vores normalpris 6699,- 
Midnatstilbud kun: 4999,-

Giant Revel LTD 0 

ROWI Frederiksgade 75 – 8000 ROWIROWI
Cyklerne leveres 80% samlet, ønskes færdig montering og klargøring 

tillægges 199,-

4999,-4999,-

Tilbudende gælder fra 10.00 til 24.00, så længe lager haves.

Tilbudende gælder fra 10.00 til 24.00, så længe lager haves.

Cyklerne leveres 80% samlet, ønskes færdig montering og klargøring 

Cyklerne leveres 80% samlet, ønskes færdig montering og klargøring 

Cyklerne leveres 80% samlet, ønskes færdig montering og klargøring 

Fra kl 19-21 Gives der 20% 

rabat på alle hjelme i butikken

Kom ind
i butikken
og se alle

vores gode
tilbud!
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Dem, kan du opleve:Dem, kan du opleve:

Musik 
 i gaden til USA Festival i Jægergårdsgade  i gaden til USA Festival i Jægergårdsgade 

Jægergårdsgade sørger under USA Festi-
valen den 4. juni for en aften med musik, 
masser af festlig pynt i gaden og gode 
tilbud i butikkerne.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Jægergårdsgade fester med, når USA Festivalen 
rammer Aarhus den 4. juni. Butikkerne i gaden 
holder åbent indtil klokken 22, og de gode tilbud 
bliver til at få øje på.
Og skulle du blive sulten af al den shopping, så 
har cafeer og restauranter i området åbent helt til 
klokken 23 og midnat.
Forskellige musikalske indslag vil sørge for den 
helt rigtige stemning den 4. juni.

Musik i Jægergårdsgade
Fra klokken 18 og to timer frem spiller det 30 
personers store, århusianske kor Off Beat. Her 
kan du nyde alt fra jazz til viser og rock.

Herefter overtager det århusianske og 
akustiske orkester Pocket Life og sørger for 
underholdningen frem til klokken 22. Bandet 
bevæger sig i løbet af aftenen frem i gaden, så 
du vil kunne opleve den akustiske rockmusik 
flere steder på Jægergårdsgade. Bandet tager 
forskellige gæstesolister med, så det bliver 
et Pocket Life med musikalske 
overraskelser i ærmet.

■  O�  Beat er et otte-stemmigt rytmisk kor fra Aarhus. Siden  1994 har koret 
haft Anne Rossau som fast dirigent. Koret er karakteriseret  ved en god dynamik både 
musikalsk og socialt og et repertoire, der spænder fra jazz, latin og viser til rock og pop. 
O�  Beat spiller fra klokken 18-20 på Jægergårdsgade.

■  Pocket Life er et århusiansk rockband med nordiske og europæiske 
undertoner. Pocket Life besidder en helt unik og personlig tone, der bevæger sig 
ubesværet fra det rockende og skærende til det intenst skrøbelige og silkeblødt be-
snærende. Hos Pocket Life har hver eneste sang sit eget rum og liv, og bandet skiller 
sig med sin storbypoesi og de meget enkle, tidløse og iørefaldende sange markant ud 
fra tidens øvrige danske bands. Pocket Life er pladeaktuelle med deres andet album 
”Rattle When You Walk” 6. juni 2013. 

O�  Beat kl.18-20

Pocket Life kl. 20-22
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TILMELD DIG PAW SKO KUNDEKLUB

Send SMS PAW AA til 1277
Ved tilmelding accepterer du, at PAW Sko må kontakte dig 
med nyheder, informationer og tilbud på SMS eller e-mail. 
Afmeld: send PAWSTOP til 1277. Det koster alm. SMS-takst.
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499,-

549,-
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Selvom den Amerikanske Uafhængig-
hedskrig sluttede sidst i det 18. århundrede, 
og Storbritannien dengang blev fortrængt 
fra USA, så kan du under USA Festivalen 
den 4. juni opleve, hvordan Storbritannien 
for en stund ”generobrer” det amerikanske 
og det århusianske med sin klassiske og 
verdenskendte MINI. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Mini var oprindeligt en helt specifik bilmodel - en 
lille bil kendt som Morris Mini og som Austin 
Seven - der blev fremstillet af British Motor 
Corporation første gang tilbage i 1959. 
Mini Mascot og Partner hørte til blandt de mest 
solgte biler i Danmark i 1960’erne og starten af 
1970’erne,  og den originale todørs Mini fortsatte 
faktisk i produktion helt indtil årtusindeskiftet. 
Men inden da var udviklingen af en efterfølger 
allerede begyndt med BMW Groups opkøb af 
Mini. Og i 2001 blev den nye generation af MINI 
så lanceret. Og det med så stor succes, at bilen 
i såvel sin oprindelige som i den nye og mere 
moderne version har opnået nærmest kultstatus 
verden over. Også i USA, der ellers er kendt for at 
være de store bilers land. Men også her ser man 

sjove muligheder i den lille, frække bil. En MINI er 
ikke blot en bil men et modeikon.
 
Mageløse MINI
For MINI er den anderledes, skæve og sjove, lille 
bil, som indbyder til leg. Den er rap i replikken 
og moderne i designet, og den indbyder til, at du 
kan sætte dit eget personlige præg på bilen og 
lege med udtrykket – noget køberne i dag gør i 
stor stil. 
Og drømmer du om engang at eje din egen 
unikke MINI, så kan du under USA Festivalen 
sparke dæk, nyde synet, drømme dig væk til 
landevejene i en lille MINI eller få svar på alle de 
spørgsmål, du måtte have om MINI’en. For MINI-
biler i alskens afskygninger triller ind på Clemens 
Torv den 4. juni.
Her kan du møde et team af MINI-eksperter, 
der vil hjælpe dig med alt fra Leasing-aftaler 
til designspørgsmål. Med 
MINI er det kun fantasien, 
der sætter grænser! Du 
kan opleve MINI-bilerne 
den 4. juni fra klokken 
18 på Clemens Torv, når 
Storbritannien for en kort 
bemærkning generobrer 
USA og Aarhus og triller det 
lille, men særdeles tunge 
skyts ind.

Mød et team af MINI-eksperter

MINI (gen)erobrer 
USA og Aarhus! 

FaktaFaktaFakta
■  MINI er den direkte efterfølger til Sir 

Alec Issigonis’ klassiske bil fra 1959, 
som blev fremstillet indtil 2000. Den 
nye generation kombinerer traditionelle 
MINI-værdier som for eksempel opti-
mal kabineplads og et kompakt ydre 
med den nyeste teknologi, moderne 
sikkerhedsudstyr, overbevisende kva-
litet og høj driftssikkerhed.

■  MINI er i dag Storbritanniens tredje-
største bilproducent, og i årene frem 
til 2014 har BMW Group afsat 500 
millioner engelske pund til løbende 
udvidelse og modernisering af kon-
cernens produktionsanlæg i England.

■  MINI-familien er i dag vokset til både 
at tælle cabriolet’er, Clubman, Coun-
tryman, som er MINI’s 5-dørsmodel 
og mange andre.

■  MINI sælges i 70 lande verden over.

■  MINI kan fås fra 199.000 kroner.

FaktaFakta
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Mød et team af MINI-eksperterMød et team af MINI-eksperter

Mød os på
Clemens Torv
fra kl. 18 B r u un s  Ga l l e r i  &  Sønde rgade  66 -68

-25%
på alt i butikken - hele dagen*
* Tiger of Sweden, dog kun udvalgte varer. Herremærkerne forhandles kun i Bruuns Galleri.

Midnatsåbent 
torsdag d. 4. juni har Vi åbent helt til Midnat 
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Den 4. juni vil Klostertorvet summe af 
amerikanske toner fra en række bands og 
musikere - og tonerne kan oplagt nydes 
sammen med en god omgang amerikansk 
BBQ og en kold Budweiser-øl. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Klostertorvet er kendt for at være et samlingspunkt 
for hygge og fest i Aarhus. Og under USA Festivalen 
vil Klostertorvet med garanti leve op til 
sit gode ry.

Under USA Festivalen den 4. juni vil cafeerne 
på Klostertorv trække ud på pladsen, og 
udendørsserveringen vil byde på blandt andet 
amerikansk BBQ og kolde Budweiser’s. 

Og også musikprogrammet ligger klar og sikrer, 
at det fra klokken 15 vil summe af amerikanske 
toner på torvet, hvor du kan opleve en bred 
palette af kunstnere fra bigbands til sigøjnerjazz 
og amerikansk folk.

Konkurrence for børn og unge
Butikken Street Ammo inviterer samtidig 
til Trick-konkurrence for unge under 18, 
der har talent og lyst til at konkurrere 
om dagens bedste skater-trick. I bedste 

amerikanerstil hylder butikken sporten, der 
jo har rødder helt tilbage til 1960’ernes 
surfer-kultur i Californien, og som har 
udviklet og spredt sig til hele verden. Der vil 
være spændende ”Give aways” fra butikken, 
og en DJ vil sætte den helt rigtige musikalske 
ramme om skater-konkurrencen.

Trick-konkurrencen løber fra klokken 16.

for hygge og fest i Aarhus. Og under USA Festivalen 
vil Klostertorvet med garanti leve op til 
sit gode ry.
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udviklet og spredt sig til hele verden. Der vil 
være spændende ”Give aways” fra butikken, 
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Stemning 
 og masser af musik på Klostertorvet FaktaFakta

■  Strings & Buttons
  Strings & Buttons spiller traditionel Gipsy-

jazz af høj kvalitet. Med harmonika og 
akustiske guitarer leverer bandet en unik 
lyd, der leder tankerne hen på 30’ernes 
Paris, swingmusik, franske musetter og 
swingende jazz-standards. 

  Under denne koncert kan du opleve den 
traditionelle sigøjner-jazz i fuldt flor, 
krydret med jazzsange fra både før og 
nu.

■  Keep The Change Big Band
  Keep The Change Big Band har et alsidigt 

repertoire og spiller først og fremmest 
for at underholde publikum. Filosofi en 
er, at det skal være sjovt og spændende 
at lytte og danse til. 

  Den 4. juni vil der blandt andet være numre 
med Frank Sinatra og Michael Bublé på 
programmet, men også arrangementer af 
kendte numre som ”Light My Fire” og ”Sex 
Bomb”. Bandet spiller også gerne ”In The 
Mood”, hvis publikum ønsker det, men 
allerhelst mere dansevenlige numre og 
neo swing-numre som Ella Fitzgeralds 
”Too Darn Hot”. 

■  Per Pels + band
  Per Pels har rejst over alt i USA og boet i 

landet tre år. Hans musikalske opdragelse 
stammer hovedsagligt fra USA, og det 
var også her, Per Pels rejste til, da han 
skulle fi nde inspiration til sine sange. 
Genren er amerikansk West Coast/folk. 
Selv betegner Per Pels genren som sing-
a-long musik med en god og genkendelig 
melodi. 

  Til sommer drager han atter over Atlanten 
for at spille på gaderne i New York. Men 
inden da gæster han sammen med sit 
band  Klostertorvet den 4. juni.  

FaktaFakta

Musik på
Klostertorvet
fra kl. 15

Keep The Change Big Band

Per Pels

Musikprogrammet 
på Klostertorvet: 
Klokken 15 starter musikprogrammet 

med Gipsy Jazz fra bandet Strings and 
Buttons. Herefter følger Keep The 

Change Big Band og Per Pels af-
slutter musikparaden sammen 

med sit band.
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Det verdenskendte århusianske bigband 
Aarhus Jazz Orchestra spiller sammen med 
sangeren og guitaristen Mike Andersen 
en ægte, amerikansk blues-koncert under 
USA Festivalen 4. juni.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Der er dømt bigband-blues på højeste niveau, 
når Aarhus Jazz Orchestra (AJO), der regnes for 
at være et af Skandinaviens og måske endda 
Europas bedste bigbands, giver koncert midt i 
byen på Store Torv foran Domkirken den 4. juni.  
Der er fri entré, så der er ingen undskyldning for 
at snyde sig selv for den ægte bigband-blues.
Og repertoiret bliver naturligvis en god blanding 
af de amerikanske musikgenrer blues, soul og 
jazz med masser af både følsomhed og power. 

Og med på scenen har AJO inviteret Mike 
Andersen – en fantastisk blues/soul sanger og 
guitarist med rødder i Aarhus og med fuld knald 
på sin internationale karriere. Gennem årene har 
Mike Andersen og AJO optrådt sammen utallige 

gange, og kemien mellem orkester og sanger er 
derfor helt i top. 

Jazz-kamelæonen fra Aarhus
AJO er hele Aarhus’ nysgerrige og nyskabende 
bigband. En lidenskabelig jazz-kamelæon, som 
mestrer hele farvepaletten og skaber enestående 
oplevelser i form af både skolekoncerter, hvor 
børnene synger med bigbandet, koncerter i 
forbindelse med lokale arrangementer og events 
som eksempelvis Aarhus Festuge, SPOT-Festival, 
Aarhus Halvmarathon, Tall Ships Races og 
EU-ministermøde, og heldigvis spiller Aarhus Jazz 
Orchestra også gerne op til gratisarrangementer 
i Aarhus. 

Den 4. juni fra klokken 19 til 19.45 kommer 
sidstnævnte de bluesglade århusianere til gode. 
Så glæd dig til en på alle måder USA-inspireret 
koncert med vinden i håret, Gud i ryggen og 
masser af kraftoverskud i motorrummet.

Bigband-blues med 
Aarhus Jazz Orchestra 

Fakta
■  Aarhus Jazz Orchestra spiller omkring 

70 koncerter om året og støttes af 
både Aarhus Kommune og Statens 
Kunstråd.

■  Orkestrets historie går hele 35 år tilbage, 
hvilket har skabt en unik fælles ånd 
og et stærkt sammenhold.

■  Sidste år trak orkestrets grundlægger, 
Jens Klüver, sig tilbage og overlod den 
kunstneriske ledelse til den inter-
nationalt anerkendte saxofonist og 
komponist, Lars Møller. Samtidigt 
skiftede Klüvers Big Band navn til 
Aarhus Jazz Orchestra (AJO).

Bigband-blues med 
Aarhus Jazz Orchestra 

Fakta
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Program
■  Aarhus Jazz Orchestra spiller tirsdag 

den 4. juni kl. 19.00-19.45 på Store 
Torv i Aarhus.
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Bigband-blues med 
Aarhus Jazz Orchestra 

M.P. Bruunsgade vil den 4. juni være ind-
hyllet i amerikansk 50’er- stemning.
Rockabilly-temaet tager sit naturlige afsæt 
i gadens populære restaurant, ”The Diner”.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Den 4. juni vil Aarhus være centrum for en shop-
ping,- rejse - og kulturfestival indhyllet i et ame-
rikansk tema. Og Bruunsgade fester naturligvis 
med.
Og valget af tema for Bruunsgade var oplagt, idet 
gaden jo huser Aarhus’ eneste ægte, amerikanske 
Diner. The Diner i M.P. Bruunsgade 42 er som taget 
ud af amerikanske film og Tv-serier og bringer 
tankerne tilbage på 1950’ernes klassiske diner, 
hvor James Dean og Marilyn Monroe pyntede på 
væggene, hvor Juke-boxen tronede i hjørnet, og 
hvor burgere, milkshakes og fries blev sendt over 
disken i en lind strøm. Konceptet i The Diner er 
som dengang! Og et af stedets vartegn er, at de 
hver eneste dag hylder det amerikanske, akkurat 
som hele byen og ikke mindst Bruunsgade gør det 
under USA Festivalen.

Tætpakket program
I Bruunsgade centreret omkring kirkepladsen 
vil du den 4. juni derfor kunne møde cirka 30 
unge, 50’erklædte mennesker fra Himmerlands 
Ungdomsskole. De udklædte unge vil være med 
til skabe den helt ægte rockabilly-stemning i 
kvarteret, lave underholdning for børn og i det 
hele taget sprede glæde, hvor end de går, når de 
danser, synger og spiller musik. 
Derudover vil der blandt andet være bålste-
der med pandekagebagning og Marshmallow-
ristning, musik fra en flok dygtige gademusikan-
ter og 50’er musik fra en DJ, hvor professionelle 
dansere vil være med til at skabe en god stemning 
og få gang i ”dansegulvet”. 
Så træk i festtøjet og fest med, når Bruunsgade 
hylder USA og Rockabilly-tiden d. 4. juni. 

50’er stemning og

Rockabilly
i Bruunsgade 

ProgramProgram
■  Kl. 14: Koncert med 3 dygtige “gade-

musikanter”

■  Kl. 14-16: Minigolf for de små

■  Kl. 15-17: Ansigtsmaling for de små

■  Kl. 15-17:  Bålsteder med pandekage 
bagning samt marshmallowristning i 
ægte amerikansk stil.

■  Kl. 17:  Mød Aarhus Tigers

■  Kl. 17:  Genhør koncerten med de 3 
gademusikanter

■  Kl. 18.15:  USA Festivals-Paraden vil 
omkring dette tidspunkt gå igennem 
Bruunsgade

■  Kl. 17-20:  Bruunsgade byder op til 
dans med DJ’en Dusty Wax, som ude-
lukkende vil spille musik fra 50’erne 

Program for Bruunsgade:

ProgramProgram
Program for Bruunsgade:i Bruunsgade 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Program for Bruunsgade:

hver eneste dag hylder det amerikanske, akkurat 
som hele byen og ikke mindst Bruunsgade gør det 

I Bruunsgade centreret omkring kirkepladsen 
vil du den 4. juni derfor kunne møde cirka 30 
unge, 50’erklædte mennesker fra Himmerlands 
Ungdomsskole. De udklædte unge vil være med 
til skabe den helt ægte rockabilly-stemning i 

Hvad er Rockabilly?
■  Rockabilly er en musikgenre, der 

opstod i USA i 1950’ernes USA 
som en blanding af country og 
rhythm & blues, med udspring 
i jump blues og western swing.

■  For dens tilblivelse krediteres 
oftest Elvis Presley, som måske 
ikke var den første, men var den, 
der med sin sexede udstråling 
skabte røre og mistro i det kon-
servative country-miljø. 
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Under USA Festivalen den 4. juni vil århu-
sianerne i skolegade kunne indtage Bone’s 
velkendte amerikanske mad. Fra midten 
af juni åbner butikken i helt nye lokaler 
langs Åen.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky 

”Get af taste of the  old America,” lyder Bone’s 
Restauranternes slogan. Og hvad er mere oplagt 
end at tage en bid af maden, der hylder det 
amerikanske køkken den 4. juni, hvor Aarhus 
hylder USA. Med saftige, møre ben, gode bøffer 
og masser af fries, BBQ-sauce og coleslaw er der 
med Bone’s menukortet lagt op til en sand fest 
for smagsløgene. I midten af juni åbner en helt ny 
Bone’s Restaurant på Åboulevarden 20.

Og som vi kender det fra restauranten i Skolegade, 
der har bespist århusianerne siden 1993, vil også 
den nye restaurant være indrettet med masser af 
sjove, skæve amerikanske klenodier og effekter. 
Alt sammen håndplukket og hentet i Guds eget 
land.

Bone’s lover, at der også denne gang er hentet 
mange sjove ting med hjem fra inspirationsrejsen 
til USA. Men hvilket tema, den nye restaurant 
på Åboulevarden vil byde på, må gæsterne 
vente med at se, når den nye restaurant åbner 
i midten af Juni måned. Som noget nyt holder 
restauranten også åbent til frokost, så der vil 
være rig mulighed for at få en bid af USA efter 
åbningen.

Turen går til...
Og Bone’s serverer ikke blot amerikansk mad og 

en oplevelse i restauranten. De serverer også en 
bunke gode og brugbare rejsetips til danskere, der 
drømmer om eller planlægger en rejse til USA. Og 
de gør det ikke alene, for på sitet Bone’s Across 
America opfordrer Bone’s danskerne til at dele 
deres bedste erfaringer, tips og USA-oplevelser 
med hinanden og andre. Så står du foran en USA-
rejse, drømmer du om at planlægge et road trip 
igennem USA eller har du lyst til at dele dine egne 
oplevelser og erfaringer med andre, så besøg 
www.acrossamerica.bones.dk for inspiration.www.acrossamerica.bones.dk for inspiration.

Bone’s åbner på Åboulevarden

Smagen af USA i nye 
rammer i  Aarhus! 

Fakta
De danske Bone’s restauranter årligt 
serverer:

■  800.000 kg spareribs
■  400.000 kg pommes frites
■  300.000 kg bagekarto� el
■  75.000 kg kyllingebryst

– for deres madglade kunder?

■  At den første Bone’s restaurant åbnede 
i 1990 i Herning?

■  At Bone’s første restaurant i hoveds-
taden åbner til efteråret 2013?

Fakta
Vidste du, at

■  Mad for hele      
familien - med  
rødder i USA
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tirSDAg
DEN 4. juNi

Vores 100 butikker holder åbent til kl. 24.00, så du

har god tid til at shoppe sommerens must haves. 

I anledning af den lange åbningstid uddeles der kl. 20.00 

og kl. 22.00 farverige balloner. I 50 af dem ligger 

gavekort á kr. 100 til shopping i Bruun’s Galleri. 

Bliver du mon en af de heldige? Kig forbi. 

(der uddeles kun 1 ballon pr. kunde) 

Læs mere på bruunsgalleri.dk

ÅBENt
TiL 24.00

L U K K E T  G R U N D L O V S D A G  O N S D A G  D E N  5 .  J U N I
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Bone’s åbner på Åboulevarden

Smagen af USA i nye 
rammer i  Aarhus! 
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”Woodstock” 
    i Frederiksgade 

Frederiksgade trækker i den grad i hippie-
tøjet, når gaden under USA Festivalen hyl-
der USA, Woodstock og alt det, den stod 
for tilbage i 1960’erne. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Fællesskab, samhørighed, mangfoldighed og 
kærlighed. Det er disse værdier Frederiksgade, 
fyrre år efter, at Woodstock blev afholdt for første 
gang, hylder under USA Festivalen den 4. juni. 
Og på trods af den nu hedengangne hippietid, 
mener de i Frederiksgade, at værdierne stadig 
er relevante. Her vil man derfor i anledningen 
af USA Festivalen søsætte et projekt, der skal 
bidrage med at fokusere på, hvordan værdierne 
kan gøres endnu mere relevante i dag.
Med udgangspunkt i masser af musik, kunst, 
debat og dialog vil Frederiksgade forvandles 
til et lille Woodstock midt i byen. Den originale 
Woodstock-plakat, som vi kender den fra 60’erne, 
vil blive ændret, så den passer til Frederiksgades 
tema anno 2013.

Musik og kunst i Frederiksgade
Fra to scener i hver sin ende af  Frederiksgade – 
én ved IDEButikken og en i modsatte ende - vil der 
bliver sørget for den musikalske underholdning. 
Kunsten vil man kunne opleve i de tomme 
lokaler, hvor den tidligere butik Raahauge lå. Her 
vil Frederiksgade bl.a. lave et Rock Museum, 
der fortæller Aarhus’ rock-historie. I sin tid lå 
spillestedet Boom i Frederiksgade, og det var her 
alle de store danske pigtrådsorkestre spillede.
Der skabes også et udstillingsvindue for byens 
kunstnere, der vil bestå også efter USA Festivalen 
til glæde for alle parter. Samtidig vil der være 
forskellige kunstinstallationer i Frederiksgade.

Gaden vil med nogle dertil opstillede oaser 
indbyde til afslapning og hygge. Den tomme 
butik (Raahauge) samt IDEbutikken benyttes som 
foredrags- og oplægsrum, hvor Frederiksgade 
inviterer publikum til at debattere emner helt i 
Woodstock-ånden.

FaktaFakta

Grib Wood-
stock-ånden
i Frederiksgade

■  Woodstock Festival blev første gang 
afholdt i 1969 og involverede en masse 
sex, sto� er og rock ‘n roll - plus en 
masse mudder - alt under mottoet: 
”Three days of peace and music.” 

■  Woodstock Festival var ikke blot en 
musikfestival, men en direkte mod-
reaktion mod krig - i særdeleshed kri-
gen i Vietnam.

■  Frederiksgade er en historisk gade 
i Aarhus, der i årenes løb har været 
kendt som en livlig handelsgade. 

■  Gaden fi k sit navn efter den danske 
kong Frederik VI (1768-1839), som 
under et besøg i Aarhus var inddraget 
i byfornyelsen af Brobjerg port.

■  Frederiksgade er i dag ved at skabe en 
ny identitet og dette har blandt andet 
betydet en  nyetableret gadeforening.

■  Frederiksgade vil fremover have sit 
eget kendetegn som BYENS GRØNNE 
GADE, hvor en række bæredygtige tiltag 
kan være med til at skabe oplevelser 
og understøtte denne identitet.

  Du kan lære meget mere om gaden på 
www.facebook.com/Frederiksgade.

Woodstock:

Frederiksgade
før og nu:

Woodstock

Butikkerne med dette
logo støtter Frederiks-
gade gadeforening, 
vi håber at du vil 
støtte dem, der støtter 
Frederiksgade.



Når en ny trend rammer Danmark, har 
den sandsynligvis allerede huseret i USA 
et godt stykke tid. Derfor henter Harboe 
Skilte, som står for udsmykningen under 
USA Festivalen, ofte inspiration til nye 
produkter ”over there”.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Det er Harboe Skilte, som står bag de flag, 
bannere og plakater, som præger bybilledet 
under USA Festivalen den 4. juni, og årets tema 
passer direktør Dennis Harboe rigtig godt. 
Han har nemlig i mange år skelet til den anden 
side af dammen, når han vil udvikle sin forretning.
”Mange mennesker har travlt med at ville opfinde 
den dybe tallerken selv, men det er altså ikke 
altid nødvendigt. Ofte kommer man langt med at 
lade sig inspirere af de idéer, som amerikanerne 
allerede har prøvet af, og så tilpasse dem 
danske forhold. Mange forbinder nok amerikansk 
markedsføring med store, lysende billboards, 
som ikke passer til vores måde at gøre tingene 
på, men der er masser af andre trends og 
tendenser, som man sagtens kan bruge,” siger 
Dennis Harboe.
Han tager jævnligt på inspirationstur og besøger 
fagmesser i USA.
”Messerne tiltrækker folk fra hele verden, så 
det er et godt sted at mærke pulsen inden for 
branchen,” siger han.
Messebesøg og inspirationsrejser har været med 
til at skabe et stort internationalt netværk, som 

Harboe Skilte blandt andet har kunnet bruge til at 
få nye idéer, finde nye produkter og endda opnå 
eneret på forskellige eksponeringsløsninger på 
det danske marked.

Nyt produkt har fået succes
Et tiltag fra Harboe Skiltes side, som udspringer 
fra et besøg i USA, er konceptet kulturbanner.
dk. Det er baseret på et amerikansk system til 
ophængning af bannere i lygtepæle, som Harboe 
Skilte har fået agentur på i Europa. Konceptet har 
fået succes fra starten og er allerede rullet ud i 
København og Roskilde, og i Aarhus vil den nye 
bannertype også kunne ses hen over sommeren i 
forbindelse med forskellige kulturarrangementer.
Der er flere fordele ved at forhandle amerikanske 
produkter, mener Dennis Harboe.
”Man kan altid være sikker på, at kvaliteten er i 
orden. På grund af deres juridiske system bliver 
der ikke taget nogen som helst chancer i forhold 
til sikkerhed og produktkvalitet,” fortæller han.
Det er dog ikke bare inspiration til konkrete 
produkter, som Dennis Harboe forsøger at hente 
i USA.
”Når jeg tager derover, handler det lige så meget 
om at få input til den grundlæggende forståelse 
af, hvordan man tænker butiksdrift og –indretning. 
Det hjælper mig til at rådgive mine egne kunder 
bedre i forhold til deres valg af eksponering og 
skiltning. Man skal ikke holde sig tilbage med at 
lære af andre – og vi må erkende, at vi kan lære 
en hel del af amerikanerne,” siger han.

FaktaFakta
 Hvem er Harboe Skilte?
■  Harboe Skilte er totalleverandør af 

nyskabende og e� ektive skilteløs-
ninger.

■    Rygraden i Harboe Skilte er århusiansk, 
men fi rmaet har en lang

 række af underleverandører over 
 hele  verden.

■  Det betyder, at fi rmaet har en stor 
produktionskapacitet, og Harboe Skilte 
kan derfor løse en lang række avance-
rede opgaver - også med kort varsel, 
når det brænder på.

■   Firmaets internationale netværk bety-
der også, at Harboe Skilte har mange 
tangenter at spille på, når det kommer 
til valg af produkt eller produktions-
metode.
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dansk succes
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Fastfood 
 Amerikansk fastfood på Banegårdspladsen

På Banegårdspladsen vil Burger King 
invitere indenfor til en festlig dag i fast-
food’ens tegn under USA Festivalen den 4. 
juni. Restauranten holder åbent fra kl. 9 
om morgenen til kl. 3 om natten.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Ingen USA Festival uden en god, amerikansk 
burger. Og Burger Kings burgere har efterhånden 
fået en stor fanskare i det danske land, selvom 
det naturligvis er i fastfood’ens hjemland, USA, at 
kæden har sit udspring. 
I Aarhus finder du blandt andet Burger King på 
Banegårdspladsen, hvor den har ligget siden 
2001. I oktober 2012 fik restauranten ny restau-
rantchef i skikkelse af den kun 21-årige Nicolai 
Holm Rasmussen, der dermed er Nordeuropas 
yngste af sin slags. Men trods sin unge alder har 
han i samarbejde med sine dygtige medarbejde-
re allerede formået at sætte sit positive præg på 
restauranten, og århusianerne kan således glæde 
sig over at kunne købe burgere på en Burger 
King-restaurant med særdeles god fremgang og 
stor kundetilfredshed.

Leo, is og DJ
Og selvfølgelig skal Burger 
King være med til at sætte 
deres præg på USA Festivalen 
den 4. juni. Derfor har Burger 
King og restaurantchefen på 
Banegårdspladsen inviteret 
maskotten Leo til at deltage 
i festlighederne.  Sammen med 
byens børn laver Leo en masse sjove aktiviteter i 
restauranten, så der er god grund til lægge vejen 
forbi med familiens yngste medlemmer.
For den lidt ældre skare vil musikken fra en DJ 
fylde restauranten i de tidligere eftermiddags – 
og aftentimer. Og for store som små vil der være 
mulighed for at købe billige is foran restauranten. 
Her vil Burger King også præsentere et nyt og 
spændende produkt.
Denne dag såvel som alle andre står restauranten 
naturligvis klar til at servicere alle kunder på den 
bedst tænkelige måde. 
Restauranten holder åbent fra klokken 9 og helt 
indtil klokken 03 under USA Festivalen den 4. 
juni. Burger King på Banegårdspladsen vil også 
deltage i paraden mellem klokken 18 og 20. Læs 
mere om paraden på side 6 og 7.

FaktaFakta
■    At den første Burger King-restaurant 

i verden åbnede i 1954 i Miami Florida 
USA?

■    At den første danske Burger King-
restaurant åbnede på Vesterbrogade 
i København i 1977?

■    At The Burger King Corporation dri-
ver 12.000 restauranter i 67 lande ca. 
12.000 restauranter?

■    At fi rmaet verden over har 360.000 
medarbejdere? 

■    At Burger King dagligt har over 11 mil-
lioner kunder? Det vil sige, at hver 
fi lial i gennemsnit har 1.040 kunder 
per dag.

■    At Burger King dagligt sælger cirka 4,5 
millioner af deres mest kendte burger, 
Whopper? 

BurgerKing holder
åbent kl. 9-03 
under USA Festivalen

Vidste du:

byens børn laver Leo en masse sjove aktiviteter i 
restauranten, så der er god grund til lægge vejen 

 Amerikansk fastfood på Banegårdspladsen

OPLEV USA og få lidt hjælp!
Kik ind til Svend A. Larsen og se provinsens største udvalg i omhyggeligt udvalgte landkort og 
rejseførere til alverdens lande og steder.
Til USA rejsen byder vi på lidt over 400 forskellige by og landkort, guidebøger til større byer og stater. Besøg de mange 
naturparker og reservater.
Alle dansksprogede rejseførere fi ndes i butikken—og på engelsk lagerfører vi det bedste af det bedste fra de interna-
tionale specialister, fx: Lonely Planet, Moon, Bradt, Time Out, Michelin, Rough, Insight, Eyewitness, Marco Polo og Rand 
McNally. Og masser mindre producenter.  Vi har fl ere end I aner….
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Type nr. 9807

Før 299,95 NU 149.95

SUSANNE SCHJERNING
Sengelinned

Deer in the Woods
Sort/hvid

140 x 200 cm Før 599,95 NU 269,95
140 x 220 cm Før 649,95 NU 299,95

BAGESTEN MED SPADE
32 x 37cm eller Ø39cm
Før 229,95 NU 129,95

SCANPAN
Spectrum skærebræt
Hvid,rød eller lime
34,5 x 23 cm

Før 199,95 NU 79.95

NU

14995

FRA

26995

NU

7995

Tilbuddene gælder kun hos
Inspiration Buus, Ryesgade 2

NU

12995

Restaurantchef
Nicolai Holm Rasmussen



Fastfood 
 Amerikansk fastfood på Banegårdspladsen

OPLEV USA og få lidt hjælp!
Kik ind til Svend A. Larsen og se provinsens største udvalg i omhyggeligt udvalgte landkort og 
rejseførere til alverdens lande og steder.
Til USA rejsen byder vi på lidt over 400 forskellige by og landkort, guidebøger til større byer og stater. Besøg de mange 
naturparker og reservater.
Alle dansksprogede rejseførere fi ndes i butikken—og på engelsk lagerfører vi det bedste af det bedste fra de interna-
tionale specialister, fx: Lonely Planet, Moon, Bradt, Time Out, Michelin, Rough, Insight, Eyewitness, Marco Polo og Rand 
McNally. Og masser mindre producenter.  Vi har fl ere end I aner….

SÆRTILBUD
på Politikens Visuelle Guides 

Frit valg 99,95

By &

Landkort

Aktiv &

NaturOver 400 guides

til U
SA

Storby &

Wildwest

Bliver der tid til Mexico
eller Canada er der 100

forskellige !
Kultur &

Historie

56
°0

9”
10

”8
1 

N
 1

0°
12

”1
6”

80
 Ø

Inspiration BUUS
Ryesgade 2, 8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 00 WWW.INSPIRATION.DK

OBH
Køkkenvægt sort
Type nr. 9807

Før 299,95 NU 149.95

SUSANNE SCHJERNING
Sengelinned

Deer in the Woods
Sort/hvid

140 x 200 cm Før 599,95 NU 269,95
140 x 220 cm Før 649,95 NU 299,95

BAGESTEN MED SPADE
32 x 37cm eller Ø39cm
Før 229,95 NU 129,95

SCANPAN
Spectrum skærebræt
Hvid,rød eller lime
34,5 x 23 cm

Før 199,95 NU 79.95

NU

14995

FRA

26995

NU

7995

Tilbuddene gælder kun hos
Inspiration Buus, Ryesgade 2

NU

12995 night

PÅ ALLE VARER 
TIRSDAG DEN 4. JUNI

I NEYE, AARHUS

Tilbuddet gælder KUN tirsdag 
den 4. juni frem til kl. 24.00 i NEYE; 
Søndergade 36 B, Clemens Torv 8 og 
Bruun’s Galleri.

20%

NEYE  ·  SØNDERGADE 36 B, AARHUS  ·  CLEMENS TORV 8,  AARHUS                                   
NEYE  ·  BRUUN’S GALLERI, ØVERSTE PLAN

-
I NEYE, AARHUS

Tilbuddet gælder ikke i forvejen nedsatte varer.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

20%



71MIDNATSSHOPPING             TIRSDAG 4. JUNI 2013

Amerikanske hestekræfter på Bispetorvet 

Billeder venligst udlånt af danske Harley-, 
Mustang- og Corvette-ejere.
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Ford Mustang, Corvette og Harley-Davidson-
klubberne vil kaste et amerikansk islæt over 
Bispetorv den 4. juni.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Den amerikanske sportsvogn
Club Corvette Denmark er den største mærkeklub 
for Chevrolet Corvette-entusiaster i Danmark. De 
vil vise deres kæreste eje frem for århusianerne, når 
klubben den 4. juni lægger vejen forbi Bispetorv i 
deres Corvetter, der også er kendt som ”America’s 
only sportscar.”
Foreningen forventer at kunne stille med mindst 
tyve lækre biler – og blandt de fremmødte vil 
naturligvis være en del af de klassiske Stingrays, 
men man vil også kunne opleve en meget unik og 
speciel Corvette – Ron Fellows – der er opkaldt 
efter den legedariske Le Mans-kører af samme 
navn og kun produceret i 399 eksemplarer verden 
over. Bilen kommer hele vejen fra Helsingør, så 
snyd ikke dig selv for chancen for at opleve den 
flotte, hvide Corvette på tæt hold. 
Medlemmerne af klubben ejer biler, der spænder 
fra en ældre sag fra 1956 til helt nye modeller 
2011. Så er du til store V8-motorer med enorme 
kræfter, hurtige biler og flotte former, så vil Club 
Corvette Denmark og deres flotte amerikanerbiler 
ganske givet opfylde alle dine drømme.

Legendariske Mustang
Mustangklubben, der på 
landsplan tæller mere end 
1400 medlemmer, møder 
frem på Bispetorv, hvor de 
vil vise deres fantastiske 
Ford Mustang-biler frem for 
interesserede århusianere.
Ford Mustang har en historie 
uden sidestykke – selv i dag. 
Bilen satte således rekord allerede 
det første salgsår i 1964 med i 
omegnen af en halv million solgte 
biler -  en rekord, der stadig ikke er 
slået den dag i dag. Ford Mustangens 
store succes skyldtes ganske givet, at bilen 
var en ”allemands bil” til en pris, hvor mange 

købere kunne være med. Da bilen blev præsenteret 
d. 17. april 1964 var billigste udgave til omkring 
2.500 USD, men man kunne også bestille en 
model og udstyrsvariant, hvor prisen var det 
tidobbelte. Mustangen henvendte sig med andre 
ord til et meget bredt publikum. I dag ejes bilerne 
af og henvender sig til et ligeså bredt publikum 
i alle aldre, så store som små skal være mere 
end velkommen til at komme og sparke dæk på 
Bispetorv. 

Motorcykel-ikonet
Og skulle du være mere til de tohjulede end 
de firhjulede, så vil Bispetorv også byde på 
eksemplarer af det amerikanske motorcykel-ikon 
Harley-Davidson, der netop i år kan fejre sin 110 
års fødselsdag. Den 4. juni gæster Harley-klubben 
”Chapter 1 Aros” Bispetorv med deres store, flotte 
og helt unikke motorcykler. Klubben tæller omkring 
250 århusianske Harley-entusiaster.  
Og du har en stor oplevelse i vente, når klubben 
triller ind på Bispetorv. Et af Harley-Davidsons helt 
særlige kendetegn er jo netop, at du ikke finder to 
identiske motorcykler. Hver eneste er unik og ofte 
redesignet og ændret, så den passer til ejerens 
ønsker og smag. Derfor får du på 

Bispetorv mulighed for at se ombyggede og 
”costumized” motorcykler for enhver smag. Her er 
der tale om den ultimative af sin slags og i hvert 
fald den ægte, amerikanske motorcykel, der har en 
helt særlig status blandt motorcykel-elskere. 

fra en ældre sag fra 1956 til helt nye modeller 
2011. Så er du til store V8-motorer med enorme 
kræfter, hurtige biler og flotte former, så vil Club 
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Ford Mustang har en historie 
uden sidestykke – selv i dag. 
Bilen satte således rekord allerede 
det første salgsår i 1964 med i 
omegnen af en halv million solgte 
biler -  en rekord, der stadig ikke er 
slået den dag i dag. Ford Mustangens 
store succes skyldtes ganske givet, at bilen 
var en ”allemands bil” til en pris, hvor mange 

ønsker og smag. Derfor får du på 

Amerikanske hestekræfter på Bispetorvet 
På Bispetorvet bliver hestene sluppet løs. Hestekræfterne vel at mærke. 
Her har du nemlig mulighed for at nærstudere Amerikanerbiler - og 
motorcykler af den fi neste slags, når der under USA Festivalen er mo-
torudstilling på Bispetorvet. 
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Sydstaterne 
kommer til Aarhus og River West

Ejeren af Memphis Roadhouse på 
Åboulevarden, den amerikanske Chris 
Lombardi, udlever sin århusianske 
drøm. Men under USA Festivalen den 
4. juni vil han sammen med resten af 
de forretningsdrivende ved området 
omkring Åboulevarden og Christiansgade 
give århusianerne en smagsprøve fra de 
amerikanske sydstater.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Chris Lombardi er ærke-amerikaner. Accenten 
er ikke til at tage fejl af – hverken når han 
taler modersmålet eller dansk. Han drømmer 
stort, arbejder hårdt og går målrettet efter at 
udleve sine drømme. Drømme, der bragte ham 
hele vejen fra USA til Aarhus, hvor han i dag 
er selvstændig restauratør – seneste skud på 
stammen er åbningen af den amerikanske 
restaurant Memphis Roadhouse i Christiansgade.

For otte år siden forelskede Chris Lombardi sig 
hovedkuls i Aarhus og århusianerne. Han havde 
rejst og arbejdet i nogle af verdens helt store 
metropoler - New York, London og Paris - men 
det var Aarhus, der vandt hans hjerte.
”Jeg synes ganske enkelt bare, at Aarhus er 
den hyggeligste by,” forklarer han om valget af 
Aarhus som sin hjemby.

Oplev River West i Aarhus
Og Aarhus og Danmark er hjem for Chris 
Lombardi.
”Når jeg hvert år rejser til USA og når til pas-

kontrollen i lufthaven, siger de altid ”Welcome 
Home Sir,” når de ser mit amerikanske pas. Men 
det er først, når jeg lander i Danmark, jeg faktisk 
føler mig hjemme,” forklarer han.
Chris Lombardis familie har aner både fra Sverige 
og Italien, men hans mor er vokset op i de 
amerikanske sydstater, og det er da også herfra, 
han har hentet inspirationen til konceptet og 
menuen på Memphis Roadhouse samt til temaet 
under USA Festivalen.
”Southern food er en stor del af min familie. Vi fik 
for eksempel BBQ til min brors bryllup, og min 
personlige favorit er amerikanske ribs, så det 
føles helt naturligt, at det også er det, jeg gerne 
vil servere for århusianerne.”

De omkringliggende butikker i området, der 
fremover vil brande sig som River West, 
bakker alle op om temaet, og området omkring 
Åboulevarden og Christiansgade vil derfor 
summe af sydstatsstemning. Der vil dufte fra 
udendørskøkkenet, der serverer ”Southern grab 
food” – mad, der kan spises med en hånd - og 
der vil være udendørsservering og masser af 
musik i aftensolen.

”Pie-eating”-konkurrence
Og Chris Lombardi har såmænd selv været ude 
og finde flere af de artister og bands, der skal 
være med til at skabe den ægte, amerikanske 
stemning den 4. juni, ligesom han også har ladet 
sig inspirere af sit hjemland i valget af aktiviteter 
og underholdning.
Der vil således blive afholdt en ægte, amerikansk 
”Pie-eating-contest” (tærte-spisnings-konkur-
rence) og også en Hotwings-konkurrence, hvor 
det gælder om at spise flest af de stærke 
kyllingevinger på kortest tid.
”Det bliver hot, hot, hot, men jeg lover, at der vil 
være gode præmier til vinderne,” griner Chris 
Lombardi, da han fortæller om konkurrencerne.
Fra klokken 14 slår området omkring Memphis 
Roadhouse dørene op til en dag i det amerikanske 
tegn. Festen fortsætter naturligvis indtil midnat.

Sydstatsstem-
ning i Aarhus

Sydstaterne 
ProgramProgramProgramProgram

■  Kl. 18.30: Sallvation Gospel Choir 
med Brian Hollingsworth

  Tirsdag d. 4. juni åbner restauranten dørene for 
gospelsang med Sallvation gospelkor og korleder 
Brian Hollingsworth.

  Koret kommer fra Sall ved Hammel og byder på 
autentisk amerikansk gospelmusik.

  Korlederen har mere end 35 års erfaring ud i 
gospelgenren – både som solist, korsanger og 
korleder i såvel USA som Danmark.

  Brian Hollingsworth er opvokset i Washington 
D.C. i USA og har siden han var barn, taget del i 
den sorte amerikanske kirke og har derfor sunget 
gospel hele sit liv.

  Brian Hollingsworth overtog korlederrollen i Sal-
lvation gospelkor i august 2010.

  Koret består i dag af ca. 15-25 personer som ynder 
at tage rundt og synge i kirker samt ved diverse 
lejligheder. Koret assisteres af pianist Van Silvére.

■  Kl. 19.00: ”Old Fashioned Pie Eat-
ing Contest” – Hvem  kan spise en hel 
tærte på kortest tid?

■  Kl. 19.30:”Atomic Hot-wings Eating 
Contest” – Hvem kan spise fl est af de 
mega-stærke hotwings på kortest tid?

■  Kl. 20.00: Fighting Men Blues Band 
med Lars Bonefaas

  Lars Bonefaas fra Aarhus har igennem en årrække 
spillet New Orleans-inspireret musik blandt andet 
i The ShakerBand. Den 4. juni underholder han 
med bandet Fighting Men Blues Band. Genren 
er blues som vi kender den fra USA’s sydstater. 
Bandet spiller fra klokken 20.

■  At, den vestlige del af Åboulevarden  
fremover vil brande sig som River 
West? Det internationale navn er blandt 
andet valgt, fordi området har forret-

ningsdrivende fra hele verden. 
  

Vidste du?
tegn. Festen fortsætter naturligvis indtil midnat.

På menukortet fi nder du:
SOUTHERN FOOD: 
Fra Memphis Roadhouse vil der fra et udendørskøkken blive serveret ”grab 
food”, der består af blandt andet:
■   North Carolina Pulled Pork Sandwich - Marineret svineskulder, som bliver røget i 13 

timer og serveres i sandwich med coleslaw.

Til dessert byder Memphis Roadhouse på den amerikansk klassiker: 
■   ”Funnel Cake” - En slags pandekagedej, der laves i friture som en slags blonde og 

serveres med fl ormelis på.

Sallvation Gospel Choir kl. 18.30

Fighting Men Blues Band  kl. 20.00
DET BEDSTE 
KORT OVER 
AARHUS!

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

AARHUS CITY GAVEKORT giver adgang til et stort antal butik-
ker, 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.

ET GAVEKORT DER HITTERET GAVEKORT DER HITTERET GAVEKORT DER HITTER

Premier grill 
Med taske. 30 x 30 cm.

Normalpris 1199,95 | Tilbud 999,- | SPAr 200,95

STeAkknive
Sort/stål.

Normalpris 99,95  
Tilbud 4995 | hAlv PriS

BourgeS BASiSPAkke
4 dybe tall. Ø21 cm, 4 flade tall.  
Ø20cm og 4 flade tall. Ø27cm

Normalpris 1639,40 | Tilbud 799,- | SPAr 840,40

4 Stk.

4995

1/2 priS

799,-
Spar 84040

NU

999,-

GRILLTID
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USA 
Festival langs åen
Under USA Festivalen vil området omkring 
Åen og Vadestedet hylde det amerikanske 
og byde publikum velkommen til en dag 
med blandt andet amerikansk mad og vin. 
Og på Grappa Piccolo kan du opleve en 
landskamp mellem Italien og USA.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Åens mange restaurationer og cafeer vil under 
USA Festivalen hylde det amerikanske ligesom 
resten af Aarhus gør det. I anledningen af USA 
Festivalen vil flere af spisestedernes menukort 
derfor være tilføjet nogle særlige amerikanske 

retter, der nok skal få mundvandet til at løbe 
på mange. På Cafe Viggo og Römer Brunch & 
Bistro vil et hav af forskellige burgers, steaks, 
gode desserter som den klassiske amerikanske 
cheesecake være at finde på menuen. 
I løbet af aftenen den 4. juni kan du også 
være heldig at støde ind i Budweiser-piger på 
rulleskøjter, der serverer kolde øl til gæsterne.

Alle cafeerne har åbent indtil midnat, og der 
vil være forskellige amerikanske tiltag, så 
Åboulevarden både inde i cafeerne og ude ved 
udendørsserveringen vil emme af USA.

Landskamp på Piccolo
På Grappa Piccolo kan du i dagens anledning 

opleve en vaskeægte landskamp mellem 
restaurantens naturlige inspirationskilde – Italien 
– og festivalens temaland - USA.
Kampen bliver dog lidt ud over det sædvanlige 
og hverken i vandpolo, håndbold eller fodbold. Til 
gengæld vil det være vine fra de respektive lande, 
der denne aften skal dyste om den ærefulde titel 
af vinder af USA Festival-kampen 2013. 
Hvem vinder, når den italienske Chardonnay skal 
dyste mod den amerikanske af slagsen, eller 
når primotivo-druen fra Italien er oppe imod den 
amerikanske Zinfandel? Vær med i dysten på 
Grappa Piccolo mellem klokken 15 og 17.

FestivalFestival

Programmet og mere info vil være 
at fi nde på www.grappapiccolo.dk  
i løbet af kort tid.

På Grappa Piccolo kan du i dagens anledning 

“Et hævet øjenbryn 
kan være forskellen på 
komedie og tragedie”

Henning Jensen  |  Skuespiller

SYNSUNDERSØGELSE

*Alm. synsprøve måler 0,25 dioptri. ZEISS i.Profiler måler 0,01 dioptri, foruden hornhindens krumning på 3.425 
enkeltpunkter. Vel at mærke under alle lysforhold. Nyt Syn er den eneste danske kæde med ZEISS i.Profiler.

Får dit syn detaljerne med?
ZEISS i.Profiler er en synsundersøgelse, som teknisk set er 25 gange mere 
detaljeret end vores konkurrenters* og gør os i stand til at slibe glas, der er 100% 
skræddersyet til dig. Du vil opleve bedre nattesyn, klarere farver og skarpere 
detaljer end nogensinde. 

Nyt Syn · Frederiksgade 70 · 8000 Aarhus . 8618 1696

Alle stel i butikken - kr. 500* uanset førpris

*kun ved køb af stel og glas - kan ikke kombineres med andre rabatter.

Nyt Syn 
abonnement 0 kr. 
udbetaling 0 kr. 

renter 0 kr. 
gebyr

Alle stel i butikken - kr. 500* uanset førpris

Midnats 
tilbud gælder 
kun tirsdag 
den 4. juni 
indtil 24.00

DANMARKS NATIONALBANK

500FEM HUNDEDE
KRONER



på alt sytilbehør : Tråd, nåle, 

bånd, lynlåse, vlieseline, 

strikkepinde og trykknapper 

mm. hele dagen20 %

Ryesgade 31 | Aarhus C | Tlf. 8613 4166 | www.guldager-symaskiner.dk

Til hverdag tager vi den også i 
bytte, men ikke uanset alder 
og stand.

Midnatsåbent tirsdag d. 4. juni fra kl. 9.30-24.00

V. Finn GuldagerSiden 1938

Ryesgade 31 | Aarhus C | Tlf. 8613 4166 | www.guldager-symaskiner.dk
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Flere 
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nedsat meget 
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Singer 7563

NU
1.795,-
kun 2 stk.

alder og stand:

Flere 

symaskiner 

  4års
 gratis 

service og fri 

undervisning 

siden

1938

Førpris kr. 2995,-

“Et hævet øjenbryn 
kan være forskellen på 
komedie og tragedie”

Henning Jensen  |  Skuespiller

SYNSUNDERSØGELSE

*Alm. synsprøve måler 0,25 dioptri. ZEISS i.Profiler måler 0,01 dioptri, foruden hornhindens krumning på 3.425 
enkeltpunkter. Vel at mærke under alle lysforhold. Nyt Syn er den eneste danske kæde med ZEISS i.Profiler.

Får dit syn detaljerne med?
ZEISS i.Profiler er en synsundersøgelse, som teknisk set er 25 gange mere 
detaljeret end vores konkurrenters* og gør os i stand til at slibe glas, der er 100% 
skræddersyet til dig. Du vil opleve bedre nattesyn, klarere farver og skarpere 
detaljer end nogensinde. 

Nyt Syn · Frederiksgade 70 · 8000 Aarhus . 8618 1696

Alle stel i butikken - kr. 500* uanset førpris

*kun ved køb af stel og glas - kan ikke kombineres med andre rabatter.

Nyt Syn 
abonnement 0 kr. 
udbetaling 0 kr. 

renter 0 kr. 
gebyr

Alle stel i butikken - kr. 500* uanset førpris

Midnats 
tilbud gælder 
kun tirsdag 
den 4. juni 
indtil 24.00

DANMARKS NATIONALBANK

500FEM HUNDEDE
KRONER



MIDNATSSHOPPING             TIRSDAG 4. JUNI 201376

Coca-Cola, 
cowboybukser og Ferguson-traktorer

ProgramProgram
■  Marshallplanen, Ferguson-traktoren og 

landbruget. Ferguson-traktoren, den 
lille grå slider, blev symbolet på det 
danske landbrugs spring ind i det 20. 
århundrede. Den blev godt hjulpet på 
vej af Marshall-hjælpen 1948 – 1952.

Foredrag af museumsinspektør cand. phil. Jens Aage 
Søndergaard, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup.

■  Coca-Colas lange vej til Danmark.            
Et foredrag om et af verdens stærkeste 
brands, Coca-Cola. Om den lange rej-
se fra USA til Danmark og om den 
Cola-krig, der kom til at udspille sig 
mellem giganten Coca-Cola og den 
danske Jolly Cola.

Foredrag af professor Nils Arne Sørensen, Institut 
for Historie, Syddansk Universitet.

■  Cowboybukser og kropsidealer.
  De amerikanske cowboybukser kom 

til Danmark i efterkrigstiden – i første 
omgang importeret fra Sverige eller 
hjemmeproduceret af postordrefi r-
maer, der solgte dem som en slags 
fritidsbukser til leg, hobby og camping. 
Foredraget følger, hvordan cowboybuk-
ser vandt indpas i Danmark og ændrede 
de måder ikke mindst mænds kroppe 
blev fremstillet på i de nye snævre 
bukser, - inden ungdomsoprøret tog 
dem til sig som en “friheds-uniform”. 

Foredrag af lektor i historie Dorthe Gert Simonsen, 
Københavns Universitet.

■  Fra Fred Astaire til anderumper.
  I midten af det 20. århundrede var 

amerikansk swingjazz den vestlige 
verdens popmusik. Swing var dog 
meget mere end musik. Dette fore-
drag fortæller, hvordan amerikanske 
fi lm var en af de væsentligste kilder 
til spredningen af swingmusikken og 
den ungdomskultur, der fulgte i dens 
kølvand. 

Foredrag af Rasmus Rosenørn, Ph.d. Stipendiat, 
Institut for Kultur og Samfund, Historie, Aarhus 
Universitet.

3. juni kl. 16.00-16.45

3. juni kl. 17.00-17.45

4. juni kl. 16.00-16.45

4. juni kl. 17.00-17.45

Program
3. juni kl. 16.00-16.45

Under dette års USA Festival vil Erhvervs-
arkivet og Aarhus Stadsarkiv under over-
skriften “Americana i Smykke-skrinet” 
give århusianerne et unikt indblik i blandt 
andet den amerikanske forbrugskultur. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Ved du, hvordan det, der i dag er et af verdens 
stærkeste brand - Coca-Cola - kom til Danmark? 
Vidste du, at Coca-Colas historie rækker helt 
tilbage til slutningen af 1800-tallet, men at det 
først var i 1959, at danskerne kunne slukke 
tørsten i den verdensberømte læskedrik? Under 
USA Festivalen har du mulighed for at blive 
meget klogere på både Coca-Colas historie og 
en lang række andre spændende emner.
Erhvervsarkivet og Aarhus Stadsarkiv afholder 

under USA Festivalen i alt fire fyraftensforedrag 
med fokus på amerikansk forbrugskultur – og 
her kan du lære meget mere om alt fra Coca-
Cola, Marshallplanen, Ferguson-traktoren og det 
danske landbrug til de amerikanske, ikoniske 
cowboybukser og amerikansk swing-jazz. 

Amerikanske plakater
Udover foredrag vises der også en særudstilling fra 
Dansk Plakatmuseum med udvalgte amerikanske 
plakater, og Erhvervsarkivet kan også prale med 
at have fundet klenodier om udvandrerskibene 
fra 1800-tallet frem fra gemmerne.
Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig 
foredragene. Se mere om tilmelding her på siden.
Erhvervsarkivet og Aarhus Stadsarkiv byder 
interesserede indenfor i deres lokaler på Vester 
Alle 12.

Tilmelding til foredrag:
Tilmelding til foredragene skal ske på: http://www.sa.dk/content/dk/
om_statens_arkiver/arrangementskalender
Fristen for sidste tilmelding er den 2. juni 2013.
Alle foredrag foregår på Erhvervsarkivet og Aarhus Stadsarkiv, Vester Allé 12.

HUSK: Tilmelding til 

foredragene nødvendig!

cowboybukser og Ferguson-traktorer

Udstilling 3.– 4. juni
Særudstilling fra Dansk Plakatmuseum med udvalgte amerikanske 
plakater. Klenodier og historier om udvandrerskibene. 

musikhusetaarhus.dk 
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Sidegaderne - området omkring Kloster-
gade, Gl. Munkegade og Grønnegade - vil i 
anledningen af USA Festivalen den 4. juni 
være forvandlet til et lille New Orleans 
med udendørslamper, live-musik og cajun-
inspireret mad.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Den amerikanske sydstatsby New Orleans 
har længe været kendt som en smeltedigel af 
kulturer og kunst. Byen er kendt og elsket for sin 
pulserende stemning og alligevel afslappede og 
varme atmosfære med masser af god, gammel 
blues og jazztoner og god mad til følge. Og det 
er netop derfor, at området omkring sidegaderne 
har taget dette tema til sig.
”Vi håber, at der vil være en rigtig god New 
Orleans-stemning i gaderne – og vi synes, temaet 
passer godt til os og det, Sidegaderne er kendt 
for,” fortæller Jette Lykke, der er ejer af Cafe 
Stardust, som sammen med Cafe Gemmestedet 
lægger fortov til aftenens musikalske indslag, 
udendørsservering og hygge. 

Mississippi Delta Blues og 
New Orleans Jazz 
Fra klokken 18 vil der foran Cafe Stardust være 
linet op til musik i sand New Orleans-ånd, så 
Mississippi Delta Blues og New Orleans Jazz vil 
fylde området den 4. juni.
Cafe Stardust serverer i dagens anledning også 
cajun-inspireret mad fra kødgryderne, ligesom 
butikken vil have forskellige tilbud hver time, 
mens nabobutikkerne Drum City, Art De Mix og 
mange flere holder længe åbent og sørger for 
god, New Orleans-stemning i det lille kvarter.

New Orleans i Aarhus

Fra kl 18 er 
der linet op 
til musik 
foran Café 
Stardust

Klostergade, Gl. Munkegade 
og Grønnegade REDERIKSHØJ

RESTAURANT FREDERIKSHØJ

A LA CARTE MENUER 

FRA KR. 535,-

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV PÅ
WWW.FREDERIKSHOJ.COM

Se mere om os på www.frederikshoj.com
frederikshøj   I   oddervej 19-21, 8000 aarhus c   I   tlf. + 45 8614 2280
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Nordea støtter Aarhus’ kulturliv – og bakker 
naturligvis også op om USA Festivalen den 
4. juni. Og går din virksomhed med drømme 
om at tage turen til Mulighedernes Land – 
USA – så kan Nordea hjælpe med at gøre 
drømmen til virkelighed.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky 

Aarhus er udgangspunktet, men udsynet er 
internationalt! Sådan tænker de i Nordea i Aarhus. 
For Aarhus er en attraktiv by med et rigt kulturliv, 
og Nordea er med til at sponsorere og støtte 
til bevaringen af den århusianske og danske 

kultur. Dette har på lokalt plan blandt andet 
været ved støtte til Den Gamle By, ARoS, Aarhus 
Kunstmuseum, Musikhuset og Aarhus Festuge. 
”Nordea finansierer vækst. Vi medvirker til 
byens fortsatte ekspansion. En ekspansion, som 
kendetegnes ved, at der aldrig er investeret så 
meget af så mange i selve byen Aarhus som netop 
nu. Det drejer sig om infrastruktur, nye bydele og 
i øvrigt investering i erhvervs- og kulturlivet,” 
siger Heine Bach, der er områdedirektør i Nordea 
Aarhus.

Drømmer du om USA?
Igennem tiden er mange rejst over Atlanten 
til Guds eget Land i jagten på at få opfyldt 
sine forretningsdrømme. Og det århusianske 

erhvervsliv kan roligt drømme stort. For Nordea 
støtter op om erhvervslivet i Aarhus, og her 
er de klar over, at vækst kræver handlekraft. 
Handlekraft fra både virksomhedens og bankens 
side. Nordea er derfor med til at støtte op 
med kapital, når virksomhederne skal ud over 
landegrænserne, uanset om det gælder Europa, 
Asien eller USA.

Fakta
■  Kunderne er i centrum hos Nordea, 

hvor man går en stor bue udenom    
skranker og skilteskove og sætter 
kunden i centrum. 

■  I Nordea byder en vært dig velkom-
men, vejleder, hjælper og viser dig til 
rette, så du som kunde altid vil være 
i centrum. 

■  Filialerne er blevet opdelt i 3 fi lialtyper: 
Service-, rådgivnings- og lokalfi lial, 
for bedre at kunne imødekomme den 
enkelte kundes behov. Derudover er 
der stadig mulighed for at betjene sig 
selv med kontantforsyning, betalinger, 
overførsler og investering. 

■  Som det nyeste tiltag for at gøre va-
lutaveksling lettere tilgængeligt, kan 
der nu hæves Euro og US Dollars i 
den udvendige automat i Søndergade 
afdelingen.

Fakta
Nordea i Aarhus

Fremtidens
bank i Aarhus

Nordea støtter Aarhus’ kulturliv

Fremtidens bankfi lialer Vækst kræver handlekraft! Museum i europæisk klasse

Nytænkning og styrkede kompetencer giver 

kunden et væld af muligheder. 

Se mere på side 3

Direktør for AFA JCDecaux Kim Fajstrup Axelsen: ”Med 

banken i ryggen har jeg haft ro i hovedet til at koncentrere 

mig om forretningen.” Se mere på side 5

Banebrydende formidlingsformer og internationalt format. 

Nordea-fonden støtter med 30 millioner kroner.

Læs artiklen på side 15

Fremtidens 
bank
i Aarhus

Nordea er kåret til Årets Bank i 
Danmark for 4. gang i træk og Årets 
Bank i Vesteuropa 2012 af Financial 
Times magasinet The Banker.

Privatrådgivning. Se side 8

AFA JCDecaux. Se side 5

Filialer. Se side 3

Du kan læse nærmere i
Nordeas portrætavis ved
at scanne QR-koden!

TUNØ FESTIVAL
4. – 7. JULI 2013

www.tunøfestival.dk

4. – 7. JULI 20134. – 7. JULI 2013
Bruce Guthro
Solomon Hicks

>> 28 rock-, jazz-, folk- og blueskoncerter for kr. 900,- 

Bourbon Street Jazzband Speedway 2

Birgitte Soojin Six City StompersPaul Harrison Band

H.P. Lange Peter NandeBramsen, Amstrup & Svarrer

Le Freak Tamra Rosanes The Hitmen

Esben Just TrioMike Andersen Go Go Berlin

Sing Sing Sing Everybody’s Talking Scrum

Vejgaard Tårnblæserlaug Tournesol Viggo Sommer

TUNØFÆRGENTUNØFÆRGENGRATIS

FÆRGE 

TIL TUNØ



TUNØ FESTIVAL
4. – 7. JULI 2013

www.tunøfestival.dk

Bruce Guthro

Solomon Hicks

>> 28 rock-, jazz-, folk- og blueskoncerter for kr. 900,- 

Bourbon Street Jazzband Speedway 2

Birgitte Soojin Six City StompersPaul Harrison Band

H.P. Lange Peter NandeBramsen, Amstrup & Svarrer

Le Freak Tamra Rosanes The Hitmen

Esben Just TrioMike Andersen Go Go Berlin

Sing Sing Sing Everybody’s Talking Scrum

Vejgaard Tårnblæserlaug Tournesol Viggo Sommer

TUNØFÆRGENGRAT
IS

FÆRGE 

TIL T
UNØ



MIDNATSSHOPPING             TIRSDAG 4. JUNI 201382

Oplev USA
med Top Tours  
USA er et særdeles populært rejsemål 
blandt danske turister. Hos Top Tours 
tilbyder de et væld af forskellige USA-
rejser, og kun fantasien sætter grænser. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

USA er et land, der på grund af sin størrelse og 
varierende geografiske forhold, har så mange 
imponerende steder at se og så mange ting at 
foretage sig, at det kan være svært at bevare 
overblikket og vælge lige præcis hvilken USA-
rejse, der er den rigtige for dig og din familie. Hos 
Top Tours har man gjort lidt af arbejdet for jer 
og udvalgt enkelte destinationer og rejseformer, 
der varierer i længde og indhold, men som 
alle giver en fantastisk oplevelse og et godt 
indtryk af mulighedernes land. Hos Top Tours 
er omdrejningspunktet, at der tages afsæt i den 
enkeltes ønsker, behov, budget - og at ingen 
opgave er for lille og ingen for stor.

Krydstogt
En krydstogtrejse er en nem og ofte billig 
ferieform, da det meste er inkluderet i prisen. 
Her slipper du for at skulle leje bil, booke 
hotel og spise ude hver dag, og samtidig kan 
du nå at opleve flere øer og byer på kort 
tid. Mange børnefamilier sætter pris på denne 
rejseform, fordi familien er samlet og stadigvæk 
kan få opfyldt forskellige ønsker og behov. Der 
er masser af børneaktiviteter ombord og kasino, 

biografer og barer til de voksne. 
Hos Top Tours tilbyder de blandt andet Caribien-
krydstogt fra Miami og Fort Lauderdale.  

Aircruises
Et aircruise er en gruppetur og en komfortabel 
rejseform, der til samme pris som en traditionel 
bustur eller kør-selv ferie, giver jer mere tid 
til sightseeing og oplevelser. Det er en slags 
roadtrip med fly.
Ved at benytte private lufthavne undgår man 
køer og tidskrævende sikkerhedskontroller, og 
I køres til hotellerne i busser og kufferterne 
leveres direkte til værelset. Aircruise er en nem 
og anderledes måde at opleve USA på.

Storbyferie
Oplev en af USA’s mange storbyer – og oplev 
byer, der har alt, hvad hjertet måtte begære. New 
York er en metropol af forskellige nationaliteter, 
kulturer, kunst, musik, teater og mad. Men USA 
har mange andre fantastiske storbyer at byde på. 
Washington, Chicago eller Las Vegas for at nævne 
nogle.  Men også en by som Boston er et besøg 
værd. Byen, der er en af verdens ældste, har et 
charmerende, historisk vingesus over sig, små 
hyggelige shopping-gader og et europæisk udtryk.

Kør-selv eller motorhome
Oplev Florida, Californien, Vestkysten eller måske 
New England på en fast tilrettelagt tur, hvor der 
er sørget for, at I får set de mest interessante 
områder. På Top Tours ture er der rig mulighed 
for at besøge mange af de kendte attraktioner og 
rig lejlighed til at opleve den spændende natur 

og de charmerende byer.
Hjemmefra er der sørget for en udførlig udarbejdet 
kørselsvejledning på dansk eller engelsk, 
praktiske informationer og hotelvouchers.

Familieferie
Florida er perfekt til en rigtig familieferie. I Florida 
kan I opleve forlystelsesparker i verdensklasse, 
se det imponerende Kennedy Space Center, 
kaste jer i bølgerne ved Miami Beach og tage 
den uforglemmelige køretur over alle broerne 
og øerne til Key West. Der er enestående 
naturoplevelser både i The Everglades, hvor I 
kan se alligatorer og masser af andre dyr i deres 
rette element – og langs Floridas vestkyst, hvor 
manatees (søkøer), skildpadder i alle størrelser 
og delfiner boltrer sig på hver sin måde i vandet.

Du finder Top Tours på Klostertorvet i Aarhus. 
Under USA Festivalen kan du også møde Top 
Tours’ medarbejdere i teltet ”Discover America” 
på Lille Torv og på Clemens Bro.

Fakta
■  Top Tours har 22 ansatte og fem kon-

torer i Aarhus, Vallebo, Helsingør, Fre-
deriksberg og Bangkok. 

■   Rejsebureauet åbnede i 2002, og det 
har aldrig haft underskud. De omsatte 
i 2012 for over 120 millioner kr.

■   I 2006 blev Top Tours kåret som Ga-
zellevirksomhed af Børsen.

■   Top Tours er specialister i pakkerejser 
til Østen og Australien, og blandt de 
nyere rejsemål er Dubai, USA, Tobago 
og Maldiverne. Top Tours er medlem 
af rejsegarantifonden og IATA.

Tours’ medarbejdere i teltet ”Discover America” 
på Lille Torv og på Clemens Bro.

Fakta
er masser af børneaktiviteter ombord og kasino, områder. På Top Tours ture er der rig mulighed 

for at besøge mange af de kendte attraktioner og 
rig lejlighed til at opleve den spændende natur 

Mød Top Tours
på Klostertorvet 
og Clemens Bro
kl. 12-20
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Aarhus og Amerika

Byvandring
i Aarhus

Info
■  Deltagelse koster kr. 50,- pr. Person. 

Beløbet skal betales kontant ved frem-
møde!

■  Det hele foregår i Aarhus tirsdag den 
4. juni.

■  Der vil være byvandring klokken 11, 
klokken 14 og klokken 20.30.

■  Vandringen varer en times tid.

■  Vi mødes på Rådhuspladsen ved pølse-
boden.

■  Turens guide er historiker og byvand-
ringsmand, Doron Haahr, der igen-
nem en årrække har lavet et utal af 
byvandringer i Aarhus. Du kan læse 
mere om Doron på hans hjemmeside 
www.aarhushistorier.dk.

Praktiske informationer

Info
Praktiske informationer

I anledningen af USA Festivalen den 4. juni 
inviteres du på en eksklusiv byvandring, 
der sætter fokus på Aarhus og Amerika. 
Her får du chancen for at høre om jazzen 
i Aarhus, om hot dog’en og ikke mindst 
om århusianske arbejderes drømme om og 
rejser til Amerika. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Igennem årene har Aarhus ladet sig inspirere af 
strømningerne fra Amerika. I mellemkrigsårene 
genlød Aarhus af jazztoner fra mange af byens 
dansesteder. I 1950’erne fik Aarhus hvert år til jul 
besøg af Amerikabådene, der fragtede danske 
udvandrere hjem til jul, ligesom bådene også 
hjalp århusianere på julebesøg i Amerika. Længe 
før disse både lagde til kaj i havnen, var Aarhus 
dog kommet i kontakt med det amerikanske. Der 
gik nemlig ikke mange år, fra de amerikanske 
flyvepionerer – Wright-brødrene – havde begået 
den første bemandede flyvning, til den første 
dansker fløj over Atlanten. Og han var såmænd 
fra Aarhus-kanten af. 
Alt dette kan du høre meget mere om, når du i 
anledning af Aarhus City Forenings USA Festival 

inviteres med på en eksklusiv byvandring, der 
sætter fokus på Aarhus og Amerika og tager dig 
på en rejse tilbage i tiden.

Drømmen om Amerika
Året er 1900. Aarhus havde på dette tidspunkt 
været igennem 50 års industrialisering. Store 
virksomheder fandtes alle steder i den indre 
by, og arbejderne klumpede sig sammen i 
arbejderkvartererne Frederiksbjerg, Ø-gaderne 
og Trøjborg. 
Men blev arbejdertilværelsen for hård, og var 
fremtidsudsigterne for grå, kunne man efter 
fyraften altid drømme sig væk til den nye 
verden, til mulighedernes land – til Amerika. 
Rundt omkring på byens værtshuse og blandt 
de småhandlende gik historierne om Amerika. 
Men i byen fandtes også en række såkaldte 
udvandringskontorer. Her kunne man få hjælp til at 
realisere sine drømme. På kontoret arbejdede en 
udvandringsagent, og denne forstod ofte at nære 
drømmen om en ny start hos utilfredse arbejdere. 
Når talen på et af byens værtshuse faldt på de 
hårde tider i Danmark, lod udvandringsagenten 
ofte oplysningsmateriale og billeder hive op af 
taskerne. ”Nu skal I bare se,” lød det lokkende, 
og så kunne han ellers fortælle om landet, hvor 
gaderne flød med mælk og honning.

På byvandringen skal vi høre mere om disse 
udvandringsagenter, og vi kommer forbi steder, 
hvor nogle af udvandringskontorerne lå.

Pølsespisende folk på gaden
I dag er udbuddet af fastfood overvældende i 
Aarhus. Man kan ikke gå mange meter, før noget 
spiseligt frister – man kan få det med – spise det 
på gaden. Et af de tidligste tilbud om fast food 
var den varme pølse, og i Aarhus rullede den 
første pølsevogn ud i gaderne i oktober 1922. 
Forud var der dog gået en lang og sej kamp. 
Adskillige år før den første pølsevogn kom 
på gaden, havde Aarhus byråd behandlet 
ansøgninger fra folk, der ønskede at sælge 
pølser fra vogne. Men lokalpolitikerne var på det 
bestemteste imod, da de ikke kunne se behovet, 
og i øvrigt mente de, at det ville være ”et kedeligt 
syn at se folk stå på gaden og spise pølser.”
Men ud kom pølsevognene. Og den varme pølse 
ændrede med tiden status. I dag er pølsevognen 
under pres fra andre tilbud, selvom hot dogen 
fortsat kan friste mange. Selve ordet hot dog 
kan det være svært at blive klog på, men meget 
peger i retning af, at vi har det fra Amerika, hvor 
en bladtegner omkring år 1900 introducerede 
begrebet.

inviteres med på en eksklusiv byvandring, der På byvandringen skal vi høre mere om disse 

Fotos venligst udlånt af Erhvervsarkivet Aarhus.
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Sport 
Amerikansk sport hitter i Aarhus

Man kan ikke sige USA uden også at sige 
sport. Fire sportsgrene dominerer den 
amerikanske sportsarena – og flere af dem 
hitter stort i Aarhus. Mød de nykårede 
Danmarksmestre i basketball fra Bakken 
Bears og ”American Football”-spillere og 
cheerleaders fra Aarhus Tigers under USA 
Festivalen den 4. juni.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Amerikanerne er vilde med sport – både den 
udøvende og den underholdende del af det. 
Sport er en integreret og stor del af moderne, 
amerikansk kultur. Skolesport er fundamentet 
for alle sportsdiscipliner i USA, og high schools 
og universiteter landet over konkurrerer i lokale, 
regionale og nationale turneringer, og sporten har 
enorm stor både statusmæssig og økonomisk 
betydning for såvel skolen, samfundet og 
udøverne.

Og især fire sportsgrene dominerer 
det store land. Basketball, american football, 
baseball og ishockey er sværvægterne, både når 
det kommer til udøvere og ikke mindst når det 
gælder fans og seere.
Og faktisk skal vi ikke hele vejen til USA for at 
kunne opleve et par af disse typiske, amerikanske 
sportsgrene live.

Aarhus har Danmarks bedste baskethold
For ganske nylig kunne Aarhus’ største 
basketball-klub, Bakken Bears, hive den 13. 
Danmarksmester-titel hjem til byen. Med et hold 
med stor bredde, en dygtig trænerstab og et 
professionelt setup i klubben, har Bakken Bears 
sat sig tungt på den danske basketball-scene. 
Og denne sæson gjorde de det altså igen!
Og det succesfulde hold består af både danske 
og amerikanske spillere, for enhver dansk 
basketklub med respekt for sig selv og ambitioner 
om at gøre sig godt i den danske liga, har som 
en selvfølge en eller flere amerikanske spillere på 
holdet. For der er ingen tvivl om, at amerikanerne 

har et helt særligt talent for basketball.
Under USA Festivalen vil spillerne fra Bakken 
Bears gå gennem byen i den traditionsrige 
parade. Du kan også møde spillerne i en ”meet 
n’ greet” på Strøget.

De amerikanske tigre i Aarhus
Aarhus Tigers er Danmarks største amerikanske 
fodboldklub med cirka 250 medlemmer. Alene 
de sidste fem år har klubben femdoblet deres 
medlemstal, og på landsplan mærker man også 
den stigende interesse for den amerikanske 
sport. Der er i dag omkring 4000 aktive spillere 
fordelt på 65 klubber.
Aarhus Tigers blev stiftet i 1990 med amerikansk 
fodbold som primær aktivitet, og klubben har 
dermed været med næsten helt fra start.
Klubben har siden begyndelsen vundet fire danske 
seniormesterskaber – de såkaldte Mermaid Bowls 
- og Aarhus Tigers er desuden kendt for deres 
store og talentfulde ungdomsafdeling, det har 
udviklet mange talenter til klubbens seniorhold. 
Du kan møde de århusianske, amerikanske 
fodboldspillere, når de tropper op i fuld kamp-
uniform og går gennem byen i paraden, men 
også til ”meet and greet” på Strøget. Klokken 
16 kan du finde spillerne på hjørnet af Ryesgade 
og Rosenkrantzgade og klokken 17 på Clemens 
Bro. Her vil holdet dele flyers ud og stå klar til at 
besvare spørgsmål fra nysgerrige.

Aarhus’ Cheerleaders
I 2001 kunne Tigers også åbne 
dørene for cheerleading som 
sportsgren. For ja, cheerleading 
er faktisk en seriøs, amerikansk 
konkurrencesport og ikke 
et heppekor på sidelinjen. 
Cheerleading er en sportsgren, 
hvor springgymnastik, akrobatik 
og stunts indgår, og det hele 
handler om tillid og teamwork. 

Man konkurrerer hold mod hold med hver 
sine koreograferede shows.  Aarhus Tigers 
Cheerleaders holder til i sportssalen på Viby 
Skole, hvor over 100 cheerleaders i alderen 8-25 
år træner hver uge.
De kommer fra nær og fjern – og pigerne og 
drengene træner seriøst en til tre gange om ugen 
for hele tiden at forbedre deres præstationer. 
Hos Aarhus Tigers Cheerleaders er der løbende 
amerikanske trænere, samtidig med at klubbens 
egne trænere bliver dygtigere og dygtigere som 
årerne går.
Alle klubbens hold har lige været til DM i 
Cheerleading 2013 i Frederikshavn, og som de 
andre år vendte klubben hjem med adskillige 
medaljer i både guld, sølv og bronze.  

Tigers Unique, klubbens flagskib, har netop 
deltaget i konkurrencen for hold  - Worlds - 
der er VM i Cheerleading i Florida. Her deltog 
cheerleaders fra hele verden.  

FaktaFakta

andre år vendte klubben hjem med adskillige 

Tigers Unique, klubbens flagskib, har netop 
deltaget i konkurrencen for hold  - Worlds - 
der er VM i Cheerleading i Florida. Her deltog 

■  Onsdag d. 12. juni kl. 16.30-18.30          
(aldersgruppe 12-15 år) 

■  Søndag d. 16. juni kl. 14.00-16.00        
(aldersgruppe 6-20 år) 

Læs meget mere om sporten på 
www.aarhustigerscheerleaders.dk

Har du en 
CHEERLEADER
gemt i maven?
Aarhus Tigers Cheerleaders tilbyder en 
prøvetræning til alle, der måtte være in-
teresseret i at høre mere om cheerleading.

Prøvetræningerne fi nder sted på Viby Skole 
i Sportssalen:

Vidste du?
■  At, nogle af den amerikanske rekla-

mebranches foretrukne mediepersoner 
er sportsstjerner? 

■  At mere end halvdelen af de 25 mest 
sete tv-udsendelser i USA er sports-
begivenheder?

Her kan du møde 
spillerne?
■  Både Bakken Bears, Aarhus Tigers og 

Aarhus Tigers Cheerleaders vil deltage 
i den store parade gennem byen. Læs 
mere på side 6 og 7. 

■  Derudover kan du møde både Bakken 
Bears og Aarhus Tigers på Strøget, 
Clemens Bro og på hjørnet af Ryesgade 
og Rosenkrantzgade. Cheeleaderne vil 
stå for et par opvisninger på Strøget i 
løbet af dagen både klokken 16 og 17. 
Læs mere på side 26, 27 og 28.

Du kan møde de århusianske, amerikanske 
fodboldspillere, når de tropper op i fuld kamp-
uniform og går gennem byen i paraden, men 
også til ”meet and greet” på Strøget. Klokken 
16 kan du finde spillerne på hjørnet af Ryesgade 
og Rosenkrantzgade og klokken 17 på Clemens 
Bro. Her vil holdet dele flyers ud og stå klar til at 
besvare spørgsmål fra nysgerrige.

Og især fire sportsgrene dominerer 
det store land. Basketball, american football, 

dørene for cheerleading som 
sportsgren. For ja, cheerleading 
er faktisk en seriøs, amerikansk 
konkurrencesport og ikke 
et heppekor på sidelinjen. 
Cheerleading er en sportsgren, 
hvor springgymnastik, akrobatik 
og stunts indgår, og det hele 
handler om tillid og teamwork. 

udøverne.
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Fakta
■  Budweiser er det mest udbredte øl-

mærke i verden.  Der bliver på ver-
densplan solgt 339 fl asker Budweiser 
i sekundet!

■  Budweiser bliver solgt i mere end 80 
lande verden rundt.

Fakta

Ingen USA Festival uden Budweiser. For 
mange er Budweiser indbegrebet af den 
amerikanske levevis og et amerikansk ikon 
på lige fod med Elvis, Frihedsgudinden og 
Hollywood. Og Budweiser er da i dag også 
et af verdens mest populære og bedst 
sælgende pilsnermærker. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Den 4. juni kan du slukke tørsten i den 
verdenskendte, amerikanske pilsner, når der på 
Klostertorvet bydes på Budweiser. Øllen, der 
er synonym med den amerikanske levevis og 
efterhånden et ikon verden over.
En status, Budweiser og folkene bag ikke 
er kommet sovende til. Siden 1876 har det 
amerikanske bryggeri bag, Anheuser-Busch, 
kæmpet for hele tiden at kunne levere den 
kvalitet, Budweiser er kendt og elsket for. For 
populariteten forpligter og stiller tårnhøje krav til, 
hvordan øllet skal brygges og kvalitetssikres. Bag 
hver eneste flaske gemmer sig således en yderst 
sofistikeret brygteknik og ikke mindst et hårdt og 
dedikeret arbejde.

Samme opskrift siden 1876
Budweiser har haft samme rene og friske smag 
siden øllet blev brygget for første gang i 1876. 
Bryggerierne bruger stadig den gærstamme, 
som i sin tid blev udvalgt af grundlæggeren 
Adolphus Busch. For som man siger i USA: ”If it 
ain’t broke. Don’t fix it.” 

For at brygge en Budweiser, så den lever 
op til de kvalitetskrav, der stilles, kræver det 
naturligvis optimale råvarer og kvalitetssikring. 
Derfor kontrolleres alle stadier i brygprocessen 
rutinemæssigt via analyser og smagspaneler. 
Eksempelvis flyves der hver dag prøver fra de 12 
Budweiser-bryggerier ind til hovedbryggeriet i St. 
Louis, hvor de testes på smag, så man hele tiden 
har fuldt overblik over kvaliteten på de respektive 
bryggerier. 
Den 4. juni har du rig mulighed for selv at 
prøvesmage og teste kvaliteten på Budweiser, 
når der på Klostertorvet bydes på den kendte, 
amerikanske øl.  

Smagen 
af USA
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Americana-
musik i Mejlgade

Også i Mejlgade vil USA Festivalen gøre 
sit indtog den 4. juni. I den kreative og 
farverige del af Aarhus vil du kunne 
opleve vaskeægte americana-musik fra 
spillestedet Backstage fra klokken 20.00.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

I Mejlgade 53 ligger spillestedet Backstage og 
her vil du i forbindelse med USA Festivalen den 4. 
juni kunne opleve to helt specielle koncerter med 
danske kunsterne, der lige nu er de stærkeste 
bud på Americana-genren herhjemme.
På scenen vil både CS Nielsen og amerikansk-
fødte J.Tex optræde. For begge gælder det, at 
deres musik lydmæssigt trækker spor tilbage 
til amerikansk roots, country og folkemusik. 
Med på scenen har de Michael Lund, som er 

bredt anerkendt som én af Danmarks bedste 
dobro-spillere.
Alle tre vil være på scenen samtidig og skabe 
en aften med fokus på deres inspiration og 
fascination af amerikansk kultur og musiktradition. 
De vil spille numre fra deres egne bagkataloger og 
fortolke nogle af deres amerikanske forbilleders 
største hits.

CS Nielsen
CS Nielsen er sangskriver, sanger og guitarist. 
Igennem en omfattende koncertvirksomhed i 
ind- og udland og med to anmelderroste og 
prisnominerede pladeudgivelser - Man of the 
Fall (2012) og Against the Dying of the Light 
(2007) - har han etableret sig som en markant 
dansk ambassadør for Americana/roots/country/
folk-musikken – samt som en historiefortæller 
med stor poetisk og musikalsk tæft. Musikken er 
enkel og melodiøs, og inspirationen fra de gamle 

amerikanske folkemusiktraditioner kommer 
stærkt til udtryk i CS Nielsens sange.

J.Tex a.k.a. Jens Einer Sørensen
Bag kunstnernavnet J.Tex gemmer sig historien 
om Jens Einer Sørensen, der i 1986 for første 
gang tog tilbage til USA for at opleve det land, 
hvor han i 1965 blev født i Detroit. Ganske tidligt 
kom han fra USA til  København, hvor han tidligt 
lærte at spille både guitar og banjo. Allerede som 
6-årig var J.Tex medlem af Blue Grass Denmark. 
Som 18-årig opdagede han med sin kuffert og 
guitar igen sit hjemland, og i sine amerikanske 
rødder fandt han inspirationen til de musikalske 
aftryk, han siden har sat.
J.Tex henter inspiration til sin musik på og langs 
landevejene i USA, som han gentagne gange har 
besøgt siden sin første rejse i 1986. 

FaktaFakta

amerikanske folkemusiktraditioner kommer amerikanske folkemusiktraditioner kommer 

Musik i
Mejlgade
fra kl. 20

■  Americana er et begreb, der fra begyn-
delsen af 1990’erne anvendes om en 
bred vifte af alternative rockgrupper 
og solister.

■  Musikken tager afsæt især i country, 
men også i folk og blues.

■  Scenen opfattede sig selv i opposition 
til Nashvillecountry og mainstream-
musik.

■  Backstage ligger placeret inde i bag-
gården i Mejlgade 53.

■  Dørene åbner 19.30 og koncerten starter 
kl. 20.00. 

■  Entré: 50.-

Hvad er americana?

Værd at vide:

J.Tex a.k.a. Jens Einer Sørensen

CS Nielsen
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Banegårdspladsen vil summe af ameri-
kansk musik og dans, når flere bands og 
Mads Vad og hans dansere vil underholde 
på pladsen foran Cafe Stiften og Århus 
Stiftstidende. Og så får Banegårdspladsen 
såmænd også sin helt egen udgave af 
Frihedsgudinden. 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

En række kunstnere vil bringe amerikansk pop 
og rock til Aarhus under USA Festivalen den 
4. juni. På Banegårdspladsen vil der være rig 
lejlighed til at stifte bekendtskab med amerikansk 

musikkultur og forskellige genrer, når et overdådigt 
musikprogram folder sig ud på pladsen. 
Uanset om du er til amerikansk, nutidig pop som 
eksempelvis John Mayer, Jason Mraz eller Justin 
Timberlake, eller mere til oldschool blues, swing, 
jive eller god, gammeldags rock ’n’ roll, så kan du 
opleve det hele fra scenen foran Cafe Stiften på 
Banegårdspladen, når USA Festivalen indtager 
byen den 4. juni.
Og også en helt særlig dame indtager Bane-
gårdspladsen. Aarhus City Forening har i 
anledning af USA festivalen fået installeret en tre 
meter høj kopi af den amerikanske kult-attraktion, 
Frihedsgudinden, foran Banegården. Du kan ikke 
undgå at bemærke hende!
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■  16–16.30:  KASPER EHLERS & ANDREAS LUND   

Kasper Ehlers blev landskendt som én af de fire 
sangere i succesgruppen Alien Beat Club kendt fra 
X Factor, der med en guldplade i ryggen har turneret 
landets spillesteder og festivaler de sidste par år.   
Han bakkes op af en af landets bedste musikere, 
Andreas Lund, på guitar, der har spillet med et utal 
af danske og udenlandske kunstnere. Sammen er 
de en yderst autentisk duo, der leverer danseven-
lige hits fra kunstnere som Jason Mraz, John Mayer, 
Stevie Wonder, Eric Hassle, Thomas Helmig, Medina, 
Backstreet Boys, Justin Timberlake, og mange fl ere.

■  17–18.15: SHADES OF BLUE. 

Shades og Blue er et dansk/amerikansk bluesband med 
mere end tyve år på bagen. Nerven og intensiteten i 
deres musik gør, at man skal være udstyret med et 
musikhjerte af sten for ikke at blive revet med. James 
Loveless’ indlevende vokal og U� e Steens sublime 
guitarspil krydret med landets måske bedste blues-
bund leveret af Morten Brauner og Claus Daugaard, 
udgør tilsammen Shades of Blue. Med både ynde 
og kraft tager Shades of Blue publikum igennem 
en palet af bluesgenren fra både blues-ballader til 
blues-fyrværkeri.
Shades of Blue er: James Loveless (vocal), U� e Steen (guitar), 
Morten Brauner (bas), Claus Daugaard (trommer)

■  18.45-19.15: JORDANS DRIVE 

Det danske band Jordans Drive har igennem mere end 
12 år underholdt publikum i hele verden. De spiller 
omkring 70 koncerter om året og har udgivet fi re 
albums og fem EP’er. De er kendt for at være et fan-
tastisk liveband i swing og jive-genren. Med respekt 
for de klassiske genrer har de fornyet musikken med 
stor succes, og dette har resulteret i et energisk og 
enestående show, der tager publikum med storm. 
Jordans Drive består af: Peter Jessen, Trommer, Søren Dibbern, 
Saxofon, Rasmus Kaufmann, Jacob Pedersen, Guitar og Vocal og 
Jesper Nielsen, Bas.

■  19.15-19.45 & 20.15-20.45  - MADS VAD 
OG DANSERE.

Mads Vad, den danmarkskendte Vild med Dans-
danser, vil sammen med udvalgte dansere fra sit 
dansestudie VM Dans i Aarhus underholde fra scenen 
med amerikanske danse.

■  19.45-20.15: THE WORKS 

THE WORKS er et orkester, som har specialiseret 
sig i at spille rigtig god, gammeldags 50’er og 60’er 
Rock ’n’ Roll.

Repertoiret er Little Richard-numre som: ’Lucille’, 
’Rip it up’ og ’Good Golly Miss Molly’, Elvis Presley’s 
’That’s allright’, The Beatles’ ’Twist and Shout’, Eddie 
Cochran’s ’Summertime Blues’, Roy Orbison’s ’Pretty 
woman’ og mange, mange fl ere. Stilen er fra dengang 
tøjet var syntetisk og musikken var ægte - og ikke 
omvendt. Ægte Rock ’n’ Roll med gamle instrumenter, 
tyndt slips og fedtet hår.
THE WORKS består af  de særdeles kompetente og erfarne musikere, 
der bl.a. har spillet med navne som Rock Nalle, PS12, Henning 
Stærk, Johnny Madsen m.fl .

THE WORKS er: Jakob Baumgartner - vokal og guitar, Josef Bau-
mgartner - klaver, hammondorgel og kor, Henrik Poulsen - bas 
Jens Kristian Dam - trommer og kor.

■  20.45-21.15:  LEA & THE SOUL SHACK

Lea Harder blev kendt som den talentfulde forsan-
gerinde i programmet Allstars på TV 2. Nu står Lea på 
egne ben og har fi ngrene i mange forskellige projekter. 
Med en pladeudgivelse på CV’et og yderligere en på 
vej, er der ingen tvivl om hvor Leas hjerte ligger. Denne 
gang har hun allieret sig med Aarhus’ mest garvede 
musikere under navnet Lea & The Soul Shack. De vil 
i fællesskab byde på en aften med musik til både 
den eftertænksomme - og danseglade gæst.  Kom 
og tag del i en hyldest til de bedste soul, jazz - og 
R’n’B-klassikere fra de sidste tre årtier. 

Program
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Hot Rod og AC Cobra til skue
På fortovet ved Cafe Stiften vil du den 4. juni, i tidsrummet kl. 
16-21, kunne nærstudere et par helt specielle amerikanerbiler, 
der i dagens anledning er venligst udlånt af Klaus Pauls 
Automobiler i Beder. Forretningen er nemlig ud over at være 
et Automesterværksted også hjem for Klaus Pauls helt store 
hobby: Amerikanerbiler fra før 1972. 
Da Klaus Pauls som 9-årig fik en Corvette modelbil i hånden, 
var han solgt. Og i 2002 fik han så endelig sin drengedrøm 
opfyldt, da den ægte, amerikanske Corvette kom hjem og stå 
i garagen. Sidenhen har han importeret og solgt masser af 
amerikanerbiler til både sig selv, konen og andre, der også er 
bidt af en gal amerikanerbil. Klaus Pauls passion og interesse 
har alene de sidste 4-5 år bragt ham og familien til USA 10-12 
gange.
Du kan blandt andet opleve Klaus Pauls unikke Ford A Hot 
Rod fra 1931, der i 1961 blev ombygget og nu fremstår med 
V8 motor og 350 turbo gearkasse eller en AC Cobra fra 1967. 
En klassiker, der i følge Klaus Pauls er sjov at køre, men 
aldeles uden køreegenskaber. Men det er en del af charmen. 
”Du køber ikke en amerikanerbil for at få køreglæde, du køber 
den for at få nostalgien og sjælen i bilen,” forklarer han. 
Oplev nostalgien og sjælen på Banegårdspladsen den 4. juni.

Hot Rod og AC Cobra til skue

Hot Rod og 
AC Cobra 
til skue



Banegårdspladsen vil summe af ameri-
kansk musik og dans, når flere bands og 
Mads Vad og hans dansere vil underholde 
på pladsen foran Cafe Stiften og Århus 
Stiftstidende. Og så får Banegårdspladsen 
såmænd også sin helt egen udgave af 
Frihedsgudinden. 
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Danmarks Flagforening, Danmarks-Sam-
fundet, vil være at finde på Clemens Bro i 
Aarhus fra klokken 10, når USA Festivalen 
løber af stablen den 4. juni 2013. Her kan 
du købe foreningens små, velkendte Val-
demarsflag og derigennem støtte deres 
fremtidige arbejde med at fastholde og 
udbrede kendskabet til og respekten for 
vores flag.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky 

Dannebrog var i tidernes morgen Kongens Flag. 
Kun han – og kun han alene – havde retten til at 
benytte sig af det smukke rød-hvide flag. Men i 
1854 blev det ved lov vedtaget, at Dannebrog 
også var folkets flag. Og både dengang og nu er 
det en ret, danskerne i den grad har taget til sig.
”Der er meget få nationer, der bruger deres 
flag, som danskerne gør det. Dannebrog er en 
væsentlig del af dansk kultur. 

Vi bruger det ikke kun ved nationale højtider 
men flager også ved private festligheder. Derfor 
er Dannebrog i særdeleshed folkets flag,” 
forklarer Erik Fage-Pedersen, der er formand for 
forretningsudvalget i Danmarks-Samfundet.
Danmarks-Samfundet er en upolitisk forening, 
hvis formål er at styrke kendskabet til og ikke 
mindst respekten for vores lands nationalflag. 
Dannebrog er et stykke dansk kultur, og meget 
tyder på at det faktisk også er verdens ældste 
nationalflag. Dette hylder man hos Danmarks-
Samfundet – også selvom Aarhus for en stund 
hylder det amerikanske.

Dannebrog i Los Angeles
For faktisk er forbindelsen mellem Danmarks-
Samfundet og USA stor. Hvert eneste år sender 
foreningen flag og faner til danske foreninger 
i udlandet, og i 2011 kunne Naverne i Los 
Angeles modtage deres Dannebrogs-fane ved en 
historisk ceremoni.
For Naverne i Los Angeles betød det, at de 
med indvielsen af deres fane kunne hylde deres 
herkomst historie med rødder i Danmark og 
dansk kultur. Og for Danmarks-Samfundet 
understreger det blot Dannebrogs store 
betydning for danskerne. Også dem, der er langt 
fra hjemlandet.
”Vi oplever, at Dannebrog virkelig betyder meget 
for udenlandsdanskerne, og udbredelsen af vores 

flag går derfor langt ud over Danmarks grænser,” 
fortæller Erik Fage-Pedersen.

Valdemarsdag 15. juni
Højdepunktet for Danmarks-Samfundets arbejde 
er den nationale flagdag Valdemarsdag den 15. 
juni. Her uddeler foreningen flag og faner til alle 
de foreninger, der har fået bevilget et sådan, ved 
en storstilet ceremoni med først faneoptog fra 
Ridehuset til Vor Frue Kirke, festgudstjeneste i 
Vor Frue Kirke klokken 14 og til sidst Flagets Fest 
i Rådhushallen klokken 15. 
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Danmarks-Samfundet

Dannebrog møder 
USA i Aarhus! 

Fakta

■  I følge legenden faldt Dannebrog ned 
fra himlen under slaget ved Lyndanisse 
i Estland den 15. juni år 1219. Denne dag 
kalder vi i Danmark for Valdemarsdag

■  Det første sikre bevis på Danneborgs 
eksistens fi nder man i en våbenbog fra 
1380, der viser den ældste afbildning 
af fl aget, som det er kendt i dag.

■  Danneborg er et af verdens ældste 
nationalfl ag – måske endda verdens 
ældste.

Samfundet – også selvom Aarhus for en stund 

For faktisk er forbindelsen mellem Danmarks-
Samfundet og USA stor. Hvert eneste år sender 
foreningen flag og faner til danske foreninger 
i udlandet, og i 2011 kunne Naverne i Los 

i Rådhushallen klokken 15. 

FaktaFakta

       Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Danmarks- Samfundet

 Navn/Forening:  ..................................................................................................................................................................................................................................

 Kontaktperson: ...................................................................................................................................................................................................................................

 Adresse: .................................................................................................................................................................................................................................................

 Postnr./By: .............................................................................................................................................................................................................................................

 Telefon: ..................................................................................................................................................................................................................................................

 Email: ......................................................................................................................................................................................................................................................

 Blanketten sendes til:
 Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Vil du være medlem
Hvis du vil være medlem af Danmarks-Samfundet, så kan du udfylde og 

indsende denne kupon.

Som medlem af Danmarks-Samfundet vil du modtage: Et velkomstbrev 

med medlemskort, medlemsnål, postkort og bogen Sådan bruges Dan-

nebrog. Årsskrift og nyhedsbreve samt Kalender.

Det koster 100 kr. om året at være medlem. 

Dannebrog møder Dannebrog møder Dannebrog møder 

Det koster 100 kr. om året at være medlem.

TILBYDER D. 4 JUNI

STEAK SANDWICH AF GRILLET OG VELHÆNGT OKSE
Med pimentcreme, saltagurk og bagt tomat
Samt ½ Liter velskænket fadøl
kr. 150,-

CHARCUTERI BRÆT
Med franske pølser, skinker, pate med syltet garniture 
samt et godt glas vin
kr. 200,-

MENU JUNI

TERRIN AF HVID FISK
med choucroute og vild brøndkarse

COQ AU RIESLING
med nye sommer urter

MÜNSTER
serveret med druer i eau de vie

KUGELHOPF
med vanille creme

Der kan bestilles via Dinnerbooking eller på vores hjemmeside  
kontakt@tgvcafe.dk

 

2 RETTER 248,-

3 RETTER 298,-

4 RETTER 348,-

CHAMBRE SEPARÉE

Hold Deres fødselsdag, bryllup, konfirmation eller møde
mindre selskab fra 10-55 PERSONER. 

TGVs Lokaler er oplagt til mindre selskaber,hvor en mere intim og 
privat stemning ønskes.
Her har De mulighed for at nyde den helt rigtige menu samt vinmenu  
sammensat til lejligheden.
Ønsker De at afholde middag i firmaregi, vinsmagning,  
bestyrelsesmøde eller anden firmaevent, ring da eller mail for  
menuforslag og booking af Chambre Separée.

Banegårdspladsen 4 . 8000 Århus C . Tlf: +45 86 24 88 00

Hver måned tager TGV rundt til en ny region i Frankrig
Der sammensættes en menu i udgangspunkt fra lokale 
råvare... 

Følg os på facebook på TGV Café

HVEM ER NAVERNE?
Begrebet Naver er en forkortelse for 
skandinaver, som bruges om skandi-
naviske håndværkere, der drager på 
valsen.
En naver drager rundt i verden og laver 
forefaldende arbejde inden for sit fag.
Især i 1800 og 1900-tallet rejste hånd-
værkersvende ud for at dygtiggøre sig. 
Traditionelt set var mestre inden for faget 
i andre lande forpligtet til at tilbyde ar-
bejde eller et måltid mad til naveren. Der 
fi ndes regler og traditioner for navere på 
valsen, blandt andet må en naver kun 
opholde sig samme sted i seks måneder.
Navertraditionen fi ndes stadig, især inden 
for tømrerfaget i Tyskland og Schweiz.
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Hver måned tager TGV rundt til en ny region i Frankrig
Der sammensættes en menu i udgangspunkt fra lokale 
råvare... 

Følg os på facebook på TGV Café
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■  Til udstillingen Director’s Choice 7-9-13 har mu-
seumsdirektør Jens Erik Sørensen sammenstillet 
100 værker fra ARoS’ samlinger til en personlig 
fortælling. Denne gang har intentionen ikke væ-
ret udelukkende at vise bravur-stykkerne, men 
samtidig de mere skæve eller på andre måder 
spændende værker i samlingen. Udstillingen 
tager gæsten med på en rejse fra lys til gys, hvor 
galleriet er inddelt i forskellige huse og en park 
med hver sin stemning.

■  ARoS præsenterer den hidtil største museumsud-
stilling med værker af den svenske billedkunstner 
Annika von Hausswol�  (f. 1967). Siden 1990’erne 
har hun markeret sig som en af Skandinaviens mest 
betydningsfulde kunstnere. Hendes fotografi er er 
ladet med stor mystik, og de er fyldt med tilbage-
vendende motiver og personlige referencer. Ofte 
beror de mange objekter og materialer i hendes 
billeder på egne barndomsminder. Udstillingen 
griber overordnet fat i tanken om, at uanset hvor 
absurd, usammenhængende og meningsløs verden 
kan tage sig ud, så hænger den alligevel sammen 
på den mest djævelske måde.

■  Sculpture by the sea er i år tilbage i Aarhus. 
Denne gang kan man opleve 63 skulpturer fra 20 
forskellige lande i samspil med skov og strand 
på det 3½ kilometer lange udstillingsområde 
ved Aarhusbugten. Udstillingen, som er gra-
tis tilgængelig for alle døgnet rundt, er landets 
største kunstevent. En af udstillingens helt store 
kvaliteter er at sprænge rammerne for, hvordan 
kunst kan opleves. Med den unikke iscenesæt-
telse langs Aarhus-bugten indbyder Sculpture 
by the Sea alle til aktivt at deltage i den store 
kunstoplevelse i naturen.

■  ’Pas de deux royal’ er titlen på efterårets udstilling 
på ARoS, der fremviser Hendes Majestæt Dron-
ningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 
individuelle kunstneriske egenskaber fra deres 
ungdom og frem til i dag. I en spektakulær isce-
nesættelse præsenteres et retrospektivt udvalg 
af parrets individuelle kunstneriske værker fra 
1960’erne frem til i dag og omfatter Dronningens 
maleri, bispekåber og découpager i sammenhæng 
med Prinsgemalens store skulpturer og digte. 
Udstillingen beretter om parrets fælles liv, tolket 
i billedkunstens og poesiens verden.

DIRECTOR´S CHOICE 
7-9-13
16. marts – 7. september 2013

ANNIKA VON HAUSS-
WOLFF
26. april – 04. august 2013

SCULPTURE BY THE SEA
1. juni – 30. juni 2013

PAS DE DEUX ROYAL
12. oktober – 23. februar 2014

Guldalderkunst i et nyt perspektiv, 
Sculpture by The Sea langs Aarhus Bugt  
og royale kunstværker af Hendes Majestæt 
Dronningen og Hans Kongelige Højhed 
Prinsgemalen er blot nogle af de oplevelser, 
ARoS byder på i løbet af sommeren.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

I perioden fra den 18. maj til den 20. oktober 
2013 udvider ARoS med udstillingen ”GULD – 
Skatte fra den danske guldalder” synet på den 
danske guldalder.
Den danske guldalderkunst (fra ca. 1800-
1850) bliver ofte fremstillet som en nostalgisk 
glansperiode præget af borgerlig ro, idyl og 

harmoni til trods for periodens krige, økonomiske 
kriser og politiske turbulenser. Men sandheden er, 
at der er andre og mindre polerede historier om 
guldalderen, der fortjener at blive fortalt. Og det er 
netop disse fortællinger, ARoS med udstillingen 
”GULD – Skatte fra den danske guldalder” ønsker 
at dele med publikum. Med udgangspunkt i en 
række af tidens mesterværker, demonstreres 
det, hvordan kunstnerne eksperimenterede, gik 
imod traditionerne, udviste kunstnerisk mod og 
nysgerrighed. Ved at lægge nye perspektiver på 
datidens billeder vil udstillingen på ARoS ikke 
blot præsentere gæsten for en lang række af 
de bedst kendte guldalderværker, men samtidig 
bringe en række af de mindre kendte, men 
vigtige værker frem i lyset. 

Oplevelser på ARoS:

DIRECTOR´S CHOICE 
7-9-13
16. marts – 7. september 2013

Oplevelser på ARoS:

Spændende udstillinger på

ARoS
Spændende udstillinger på

Sculpture by the Sea
Tangkrogen 2009
Foto: Peter-Jensen 
AAKJAER Landinspektører

Annika Von Hausswolff
Flicka med motors 2002.

ALL MY 
DREAMS COME 
TRUE

Forestillingen produceres i et unikt samarbejde mellem
AARHUS TEATER, AARHUS FESTUGE og CT.

ET NYT STYKKE AF

CHRISTIAN LOLLIKE

”Er han vores mest succesfulde danske dramatiker 
i disse år? Det er næppe for meget sagt. Og egentlig 
ganske tankevækkende, for Christian Lollike stryger 
aldrig sit publikum med hårene.” 
Henrik Lyding, Jyllands-Posten

Glæd jer til en eventyrlig forestilling om depression.
Premiere 31. august
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Store Torv bliver under USA Festivalen den 
4. juni et sandt sammensurium af mad, 
musik, mennesker og masser af kolde 
drikkevarer i alle afskygninger. Øl og vand 
fra Royal Unibrew, Sobieski Vodka og gode 
drinks skal nok fyre op under festen! 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Ingen skal frygte at tørste den 4. juni, når USA 
Festivalen indhyller Aarhus i fest og farver.
Musikprogrammet på Store Torv vil ganske sikkert 
tiltrække mange mennesker, og de kan se frem til 
god musik, underholdning, mad og drikke.
Og drikkevarerne bliver i dagens anledning solgt 
til favorable priser og serveret fra flere forskellige 
opstillede barer, der vil byde på blandt andet 
kolde øl og sodavand fra Royal Unibrew. Har du 
mere lyst til en vodka-juice drink, så vil du også 
kunne finde den bedste af slagsen på Store Torv.
Det er manden bag både MeatPackers og 
Bodegaen i Aarhus, Jeppe Lund, der sørger for at 
tørstige århusianere under USA Festivalen kan få 

et varieret og spændende udvalg af drikkevarer. 
Og det bliver ikke kedeligt.

Bruce Willis tar’ bilen til Aarhus
Der bliver nemlig masser af blikfang sammen 
med de våde varer. En helt særlig, amerikansk 
bil vil nemlig indtage Store Torv den 4. juni. En 
enorm reklamebil fra Sobieski Vodka af mærket 
Hummer med et foto af Hollywood-stjernen 
og actionhelten Bruce Willis på siden skal helt 
sikkert nok tiltrække lidt opmærksomhed. Du kan 
ikke undgå at bemærke den, når tørsten melder 
sig og du drages af en af barerne på Store Torv.

Og har du ikke fået nok, når festen slutter 
på Store Torv ved midnatstid, så er du mere 
end velkommen til at feste videre på både 
MeatPackers i Skolegade og Bodegaen langs 
Åen. Her vil der være sørget for lidt ekstra 
amerikansk udsmykning – og en god, århusiansk 
feststemning!

Nyd kolde drikke med Bruce Willis

U.S. Afterparty på:
• Bodegaen, Åboulevarden 33
• MeatPackers, Skolegade 23 

Store Torv

kunne finde den bedste af slagsen på Store Torv.
Det er manden bag både MeatPackers og 
Bodegaen i Aarhus, Jeppe Lund, der sørger for at 
tørstige århusianere under USA Festivalen kan få 
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USA-bannere 
pynter STRØGET 
Ingen fest uden flag og pynt. Og under 
USA Festivalen vil Strøget derfor være 
pyntet med knap hundrede storslåede, 
bannere, der vil danne en flot ramme om 
shopping,- rejse - og kulturfestivalen 

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Butikkerne i City fejrer USA Festivalen med gode 
tilbud og midnatsåbent. Mange spisesteder, 
barer og cafeer i byen sætter amerikansk mad 

på menuen, og amerikansk musik, dans, sport 
og underholdning vil flyde fra et hav af scener 
rundt omkring i byen. USA Festivalen vil indhylle 
Aarhus City i en sådan grad, at INGEN den 4. juni 
vil kunne undgå at bemærke den. Og da slet ikke, 
hvis de tager sig en tur ned ad Strøget.

Frihedsgudinden troner!
Et storslået syn vil møde alle, der lægger vejen 
forbi Aarhus’ centrale shoppinggade, Strøget. 
Gaden vil nemlig være pyntet med knap 
hundrede, flotte, farverige, festlige og ikke mindst 
USA-inspirerede bannere, der vil sætte en flot 

ramme om shopping,- rejse - og kulturfestivalen 
den 4. juni.
Kig op og se alt fra det amerikanske nationalflag 
Stars and Stripes til amerikanske fodboldspillere, 
cheerleaders, velkendte monumenter og meget 
mere. Følg bannerne og lad dem vise vejen 
op til Banegården, hvor en tre meter høj, tro 
kopi af USA’s måske mest kendte attraktion – 
Frihedsgudinden – vil trone sig frem som prikken 
over I’et for USA Festivalens indtog i byen.

USA-bannere 

midnatsshopping 

shopping-, REJsE- og KULtURFEstiVaL i aaRhUs CitY

Usa FEstiVaL 4. JUni          

VERDENS-BILLEDER2013

TIRSDAG 4. JUNI          HOLDER BUTIKKERNE I AARHUS CITY ÅBENT TIL

god søvn starter her

VERDENS-BILLEDER2013

4 sæt
Ens for- og bagside

4 sæt
Ens for- og bagside

midnatsshoppingUsa FEsa FEsa stiVstiVsti aVaV L 4. aL 4. a JUni          

midnatsshopping 

shopping-, REJsE- og KULtURFEstiVaL i aaRhUs CitY

Usa FEstiVaL 4. JUni          

VERDENS-BILLEDER2013

TIRSDAG 4. JUNI          HOLDER BUTIKKERNE I AARHUS CITY ÅBENT TIL

god søvn starter her

VERDENS-BILLEDER2013

10 sæt
Ens for- og bagside
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Den 4. juni vil  de blå, hvide og røde farver 
fra det amerikanske flag lyse op på himlen 
over Aarhus. Det sker, når det århusianske 
firma H.C. Andersens Fyrværkeri sætter 
et punktum for USA Festivalen med et 
festfyrværkeri af de store.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

Når USA Festivalen lakker mod enden og 4. juni 
går på hæld, vil ansatte fra det århusianske firma 
H.C Andersens Fyrværkeri trække i arbejdstøjet. 
Omkring midnatstid vil fyrværkerimester Henri 
Drenck sammen med sine ansatte fra taget af 
Magasin fyre op under krudtet og give publikum en 
helt sikkert fabelagtig afslutning på en dejlig dag 
i USA Festivalens tegn. Og fyrværkerimesteren 
sender på forhånd en bøn til vejrguderne.

”Vi håber på en god og mild juniaften, hvor vejret 
er med os. Heldigvis har vi i alle de mange år, vi 
har været med, haft rigtig godt vejr, så det satser 
vi også på i år” forklarer Henri Drenck, der håber, 
at masser af festglade århusianere vil kigge med, 
når fyrværkeriet vil lyse himlen op. Og der skulle 
være en god chance for at få det hele med.

Find din egen udkigspost
”Det er vores erfaring, at man kan se selve 
fyrværkeriet fra mange forskellige steder i byen, 
så det er bare om at finde sin helt egen udkigspost 
eller møde op ved Magasin, og så skal vi nok stå 
for underholdningen,” lover fyrværkerimesteren. 

Selvom et festfyrværkeri for H.C. Andersen 
Fyrværkeri er ”business as usual”, så er ikke 
to shows ens. Vejret, sammensætningen og 
kompositionen er hver gang forskellig, og derfor 
er hvert eneste fyrværkerishow også planlagt ned 
til mindste detalje. Den 4. juni har Henri Drenck 
arbejdet med fokus på en helt særlig detalje, for 
naturligvis skal fyrværkeriet hylde USA Festivalen 
i Aarhus – og dette gør H.C. Andersen Fyrværkeri 
ved udelukkende at bruge farverne fra USA’s 
nationalflag i de røde, hvide og blå farver. 
Og Henri Drenck og hans ansatte ser frem til 
endnu engang at fyre op under århusianerne.

”Fyrværkeri er en god festtradition, og vi glæder 
os meget til at kunne glæde andre med vores 
festfyrværkeri-show den 4. juni.” 

I amerikanske farver over 
Aarhus City afholdes

midnatsfyrværkeri
Fakta: Festfyrværkeriet bliver skudt af ved 
midnatstid fra taget af 

Magasin



På pladsen foran Musikhuset vil Børne-
kulissen arrangere festlig, farverig og 
fantasifuld underholdning for familier og 
børn under USA Festivalen den 4. juni. 
Kom og lad dig underholde og lær mere om 
alt fra indianere til rokketænder.

Tekst: Louise Mandal Deruginsky

USA Festivalen er bestemt ikke kun for de voksne. 
Også familiens yngste kan se frem til en festlig 
dag i Aarhus. Det gælder blot om at møde op 
ved Musikhuset, og så sørger Børnekulissen, der 
er en projektorienteret kulturinstitution i Aarhus 
Kommune, for underholdningen for familiens 
mindste i løbet dagen den 4. juni. I tæt samspil 
med børnene underholder, formidler og fortæller 
de og deres dygtige samarbejdspartenere om alt 
fra rokketænder til musik og sang, og har du ikke 
fået nok af vinterens kælketure, så kan du foran 
Musikhuset tage en tur på en kælkebane i juni 
måned! 

Amerikanske indianere på programmet
Kælkebakken indbyder til fart og spænding, 

Musikskolen Laura spiller op til trommedans, 
hatteteatret inviterer børnene op på scenen, og 
UNO Friluftscenter indbyder til bålaktiviteter og 
motoriske udfordringer. Og dét er blot et lille 
udsnit af programmet!
Børnekulissens tætpakkede program byder 
helt i USA Festivalens ånd også på fantastiske 
fortællinger om USA’s oprindelige folk – 
Indianerne. Folket, der fik sit navn, da den 
opdagelsesrejsende Christopher Columbus i det 
15. århundrede gik i land i det, han troede 
var Indien, men som senere viste sig at være 
det land, vi i dag kalder 
USA. Her mødte han 
det indfødte folk 
og navngav dem 
Indianere. Den 4. juni 
vil børnene kunne 
møde indianere, når 
Børnekulissen byder 
på fortællinger 
om et par fjollede 
indianerhøvdinger, 
et par kloge hes-
te og en vigtig 
bisonjagt. 

Fjollede indianerhøvdinger, musik og kælkebakke

USA Festival i 
børnehøjde  

var Indien, men som senere viste sig 
det land, vi i dag kalder 
USA. Her mødte han 
det indfødte folk 
og navngav dem 

. Den 4. juni 
vil børnene kunne 

børnehøjde  

■  9-19: Helårskælkebakken ved Amfi scenen. To 
kælkenet og 50 kælke stilles til rådighed.

■  9.30-12: UNO friluftscenter – bålaktiviteter og 
motoriske udfordringer.

■    9.30: Børnekulissen – Indinanerfortællinger om 
to � ollede høvdinger, to kloge heste og en vigtig 
bisonjagt. 3-6 år. 30 min.

■  10.00: Musikteatret Molevitten: En farveballade 
- en billedrig historie om at skabe ting sammen. 
2-4 år. 30 min.

■  10.15: Musikskolen Laura: Sultne Hund - inviterer 
til trommedans. 3-6 år. 45 min.

■  10.45: Fortællepatruljen fortæller historier, der 
begejstrer og forundrer. 4-8 år. 30 min.

■  11.15: Børnekulissen: Indianerhistorie - om to 
fjollede høvdinge, to kloge heste og en vigtig 
bisonjagt. 3-6 år. 30 min.

■  9-19: Helårskælkebakken ved Amfi scenen. To 
kælkenet og 50 kælke stilles til rådighed.

■  15-19: UNO Friluftscenter - bålaktiviteter og 
motoriske udfordringer.

■  15-19: Tandplejens børneværksted - gå på op-
dagelse i din egen mund med spejl og lys. Prøv 
Tandplejens rokketænder. Få en snak om tænder 
med Tandplejens medarbejdere.

■  15.15: Fortællepatruljen fortæller historier, der 
begejstrer og forundrer. 4-8 år. 30 min.

■  15.30: Børnekulissen: Indianerhistorie - om 
to � ollede høvdinge, to kloge heste og en vigtig 
bisonjagt. 3-6 år. 30 min.

■  16.00: Børnekulissens Hatteteater. 3-8 år. 30 min.

■  16.15: Musikskolen Laura: SKRALLEBANG - kon-
cert med sang, leg, dans, grin og skøre rekvisitter. 
3-8 år. 25 min.

■  16.45: Fortællepatruljen fortæller historier, der 
begejstrer og forundrer. 4-8 år. 30 min.

■  17.00: Børnekulissen: Indianerhistorie - om to 
fjollede høvdinge, to kloge heste og en vigtig 
bisonjagt. 3-6 år. 30 min.

■  17.30: Børnekulissens Hatteteater. 3-8 år. 30 min.

■  17.45: Musikskolen Laura: SKRALLEBANG - kon-
cert med sang, leg, dans, grin og skøre rekvisitter. 
3-8 år. 25 min.

■  18.15: Fortællepatruljen fortæller historier, der 
begejstrer og forundrer. 4-8 år. 30 min.

FORMIDDAG:

EFTERMIDDAG:

Fjollede indianerhøvdinger, musik og kælkebakkeFjollede indianerhøvdinger, musik og kælkebakke

ProgramProgram
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I amerikanske farver over 
Aarhus City afholdes

midnatsfyrværkeri

Se mere på www.kulissen.dk



nameit

RYESGADE 6 (STRØGET) ÅRHUS C . Tlf. 8612 6410
k

GULDSMEDGADE 4 . Tlf. 8613 9800

BRØBECHER

SHOP AMOK BRILLESTEL
1000’VIS AF BRILLESTEL

HOS PROFIL OPTIK BRØBECHER

PÅ ALLE BRILLESTEL I BUTIKKEN

MANGE KOLLEK
TIONSPRØVER

ENHEDSPRIS 4
99,-

Tilbuddet gælder kun ved samtidig køb af brilleglas. Kan ikke kombineres med andre former for rabat.

Tirsdag den 4. juni fra 10:00 Til 24:00
KendTe MÆrKer: diOr · TOM fOrd · fleYe · faCe a faCe · MYKiTa · sTarCK · guCCi · MaX Mara · lindBerg · Bellinger

Ørgreen · alain MiKli · PrO design · d&g - Og Mange, Mange andre - friT Valg

70%




