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velkommen til aarhus
- og tillykke!

Aarhus har i mange år været en utrolig
populær studieby for studerende fra nær
og fjern, og også i år byder Smilets By
tusindvis af nye studerende velkommen.
Vi håber, at byens mange studerende
vil sætte pris på Aarhus og glæde sig
over vores mangfoldige by med utallige
muligheder, hvad enten det gælder
kultur, uddannelse, shopping, café- eller
restaurantbesøg.
For at lette studiestarten, har vi lavet
dette flotte velkomstmagasin, der indeholder en række nyttige informationer,
som gør studiestarten og livet lidt nemmere i Vestdanmarks shopping- og
oplevelsesmetropol.

Kære ny-århusianer
Velkommen til den jyske hovedstad,
til hele landets stolthed; velkommen
til Aarhus. Byen hvor du kan opleve
regnbuer om natten og isbjerge om
sommeren. Byen hvor du vil få gavn af
at udvide dit ordforråd med udtrykket
“ik’å”, og hvor du med tiden vil lære at
sætte pris på et Aarhussæt: en Ceres
Top med en Arnbitter på siden.
Og så selvfølgelig tillykke med det.
Tillykke med at du er endt i Aarhus.
Byen der hvert år danner rammen om
Festugen, Nordeuropas største kulturfestival. Byen der tør sigte højt og
satse. På alt fra musikalsk undergrund
over kontroversielt teater til abstrakt
installationskunst. Byen der er rig på
oplevelser, du ikke vil gå glip af. Oplevelser, du lige så godt kan tage hul på.
Hellere nu end om lidt.
Med “Velkommen til Aarhus”-magasinet
får du smagsprøver på det bedste af
det bedste i Aarhus - håndplukket specielt til dig. Og når sidste side er vendt,
og du endnu ikke er mæt af byen, så
husk du kan få overblik over samtlige
begivenheder i Aarhus på aoa.dk og i
AarhusGuiden app’en.

Velkommen til Aarhus!

Rigtig god fornøjelse!

Claus Bech,
Direktør, Aarhus City Forening

Mai-Britt Jeppesen,
Journalist og Content Manager, aoa.dk
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Jacob Bundsgaard

borgmesteren
byder velkommen
Velkommen på en spændende rejse, der vil udvikle dig
rent fagligt og som menneske.
En rejse, som vil give dig en
uddannelse og livslange venskaber. Her vil du holde de
fedeste fester og måske finde
dig en kæreste, stifte familie
og få et godt job.

oplev hele
aarhus
Det er også en rejse, hvor du selv
kan og skal sætte dine fingeraftryk.
Du er nu blevet en del af det omfattende og pulserende studieliv, som
udgør uddannelsesbyen Aarhus.
Over 50.000 studerende på byens
over 150 uddannelser gør Aarhus
til landets yngste vidensby. Det
vil du lægge mærke til, når du går
op og ned ad Strøget. De mange
internationale studerende præger
byen, og du vil uden tvivl høre en
masse forskellige sprog, hvor end
du færdes i Aarhus.

Du vil komme til at opleve Aarhus
som både international og intim
– og hypermoderne og alligevel
hyggelig.
Det er vigtigt, at du fokuserer på
din uddannelse og alle de faglige
arrangementer på byens uddannelsesinstitutioner. Men du skal
også koble fra en gang i mellem.
Så du mærker byen. Så du kan engagere dig og bruge de mange
tilbud inden for cykelafstand. Det
gælder skov og strand, kultur og

musik, sport og fritidsaktiviteter,
cafébesøg og shopping. Nogle
af alle disse tilbud præsenteres
i det magasin, du sidder med i
hænderne.
God fornøjelse med det – og held
og lykke på rejsen.
Jacob Bundsgaard
Borgmester
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byens bedste billige måltid 2012

vinder:

OliNico
Mejlgade 35, 8000 Aarhus C

de øvrige
nominerede:
Aarhus Folkekøkken
Skovgaardsgade 3-5,
8000 Aarhus C
Aarhus Folkekøkken er en relativ ny restaurant beliggende på
Godsbanen. Køkkenet serverer
rustik, fransk mad. Som en del
af konceptet er maden udtænkt
og tilberedt, så det kan sælges
til priser, de fleste kan være med
på. Målet er at gøre gourmetmad
tilgængelig for alle. Du får dagens
ret for 65 kroner.
Matematisk Kantine
Ny Munkegade, bygning 1530,
8000 Aarhus C

OliNico er ikke en helt almindelig grillbar.
På den faste menu er hjemmelavet fish and
chips, blåmuslinger og kaninlår, og på den
skiftende treretters takeawaymenu er retter som kold persillesuppe, kalvekæber og
chokoladebrownie. Du får to retter for 85/90
kroner og alle tre for 115/120.

Rygtet vil vide, at Matematisk
Kantine er universitetets bedste
og billigste. Det er bestemt heller
ikke småting, der bliver langet over
disken på Ny Munkegade. Her får du
alt fra morgenmad til smørrebrød,
salat og stor aftenbuffet til en pris
af 75 kroner.
Den Rustikke
Mejlgade 20, 8000 Aarhus C
Den Rustikke i Mejlgade lever i
den grad op til sit navn. Her serveres skøn mad i landlig fransk
og italiensk stil. Stedets simple
menukort rummer kun to forretter,
to hovedretter, én dessert og så

altid saftige ribeyesteaks. Du får
tre retter for 165 kroner.
Kowloon
Frederiksgade 78, 8000 Aarhus C
Alle århusianere med hang til rød
karry og sprødstegte tigerrejer
kender Kowloon. Det asiatiske spisested med filialer i Banegårdsgade
og Frederiksgade har stor succes.
Her får du skønne retter til en slik.

aarhus studieby 2013 ii 14

Oplev den nye MacBook Air
hos Eplehuset.
Al den power, du drømmer om. Hele dagen.

Den nye MacBook Air har fjerdegenerations Intel Core-processorer med
hurtigere grafik, batteritid til en hel dag og endnu hurtigere flash lagring.*
Den er så tynd, let og robust, at du kan tage den med overalt. Og når du
når frem, har den masser af power til alt det, du har lyst til at lave.

Studierabat på alle Mac computere.

*Batteritid afhænger af brug og konfiguration. Besøg www.apple.com/dk/batteries, hvis du vil vide mere.
Hurtigere flash-lagring i sammenligning med den forrige generation af MacBook Air. TM og © 2013 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Besøg Eplehuset

Din danske Apple-ekspert.
www.eplehuset.dk | Tlf. 86 20 62 00 | skt@eplehuset.dk | Skt. Clemens Torv 17, 8000 Aarhus C
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Det sker i Aarhus
i 2013/14
STUDIESTARTSFEST I
TIVOLI FRIHEDEN
27.8 kl. 16 – Aarhus byder studerende
velkommen i Tivoli Friheden.
– Se mere på www.friheden.dk
AARHUS FESTUGE
30.8 – 8.9 - Kultur, kunst og underholdning i byens gader og stræder.
– Se programmet på
www.aarhusfestuge.dk
DANMARKS STØRSTE
FREDAGSBAR & IDRÆTSDAG
13.9 - Danmarks Største Fredagsbar
& Idrætsdag i Universitetsparken.
– Læs mere på www.storfredag.dk
KAPSEJLADS I
UNIVERSITETSPARKEN
Maj 2014 – Ølstafet forklædt som
kapsejlads, 25.000 unge samlet i
Universitetsparken til fest, musik
og masser af øl!
– Se mere på www.kapsejladsen.dk
MEJLGADE FOR MANGFOLDIGHED
Maj 2014 – Kulturfestival med fokus
på mangfoldighed, demokrati og
kulturelle forskelligheder.
Se mere på
www.mejlgadeformangfoldighed.dk
NORTHSIDE FESTIVAL
Juni 2014 - Spar allerede penge sammen nu, for NorthSide er Aarhus’ helt
store musikfestival, der løber over tre
festlige dage i Ådalen.
– Læs meget mere og køb din billet på
www.northside.dk

Velkommen til og fra din nye studieby!

Den 27. august 2013 slår Tivoli Friheden fra klokken 16 dørene op for en officiel
og festlig velkomst til alle studerende i Aarhus. Det gælder uanset, om du lige
er flyttet til byen eller blot vender tilbage til studierne efter sommerferien.
Den 27. august går Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard på talerstolen i Tivoli
Friheden for at byde flere tusinde studerende velkommen til Aarhus. For både
han og byen er glad og taknemmelig for de mange tusinde, der igen i år har valgt
Aarhus som deres foretrukne studieby.
Og i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Studenterhus Aarhus, Tivoli Friheden
og Ceres vil byen den 16. august endnu engang vise sin taknemmelighed ved en
officiel men også festlig velkomst af de studerende i Aarhus. Og der er lagt op til
dag med god musik, kolde øl og vilde forlystelser.
Klumben, Raske penge & Fallulah
Tivoli Friheden åbner dørene klokken 16.00, hvor der er lagt op til eftermiddagshygge med dine kommende bedste venner og en chance for at prøve flere af Tivoli
Frihedens forlystelser. Turbånd kan i dagens anledning købes sammen med en øl
eller sodavand for blot 50 kr.
Ud over et tætpakket musikprogram, der byder på nogle af tidens helt store danske
musiknavne, Klumben & Raske penge og Fallulah, vil også repræsentanter fra Aarhus
Kommunes Borgerservice og Studenterhus Aarhus være til stede og behjælpelig
med gode råd, svar på spørgsmål og ikke mindst en præsentation af de mange
muligheder og tilbud, Aarhus byder studerende.
Programmet i Tivoli
Friheden vil være følgende:
Kl. 16.00 Dørene åbnes
Kl. 18.45 Velkomst ved Borgmester Jacob
Bundsgaard og Rådmanden for Kultur og
Borgerservice Marc Perera Christensen
Kl. 19.00 Klumben & Raske Penge
Kl. 20.50 Fallulah
Kl. 23.00 Tivoli lukker

Priser:
Gratis adgang
Turbånd + en øl – 50 kr.
Turbånd + en øl + medlemskab til Studenterhus Aarhus - 75 kr.

– Læs mere om arrangementet og find billetter
på www.friheden.dk

byen rundt
turist i egen by
Når hele den pukkelryggede kommer på besøg, gælder det om at have lagt en plan
for dagen. Aros, Den Gamle By og Tivoli Friheden er sikre vindere. Få mere inspiration
på www.visitaarhus.dk.
Under åben himmel
Aarhus er omgivet af skøn natur. Bor du på Trøjborg, har du Risskov lige ved hånden,
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nice to know
og fra Frederiksbjerg er der kun et stenkast til Marselisskoven med skønne vandre- og
mountainbikeruter. Grill pølser i Mindeparken, Botanisk Have eller Uniparken, og snup
en dukkert ved Moesgård Strand eller Den Permanente.
Kom rundt
I Aarhus er din cykel din bedste ven. Og den skal helst have mere end tre gear, hvis
ikke Ringgaden skal føles som Alpe d’Huez. Bybusserne afgår næsten alle fra Park Allé
over for banegården. Det koster en 20’er at tage bussen uden klippekort og 14 kroner
med. Aarhus Taxa får dig sikkert hjem fra byen, og så kan du bytte din bon til en øl på
mange af byens cafeer.
Sortér dit skrald
Hvis din bygning ikke har egne affaldscontainere, skal du benytte kommunens nedgravede fortovscontainere, som du finder på gadehjørner rundt omkring i byen. Her
kan du også aflevere glas, papir og batterier til genbrug. Hvis du har ting til storskrald
som møbler eller hårde hvidevarer, skal du selv bestille en afhentning hos kommunen
på www.aksys.dk/storskrald.
Kultur for fattigrøve
Aarhus Teater, GRAN – teater for dans, Svalegangen og Bora Bora er gået sammen om
alle at tilbyde teaterbilletter med 50 procents rabat til studerende. Tilbudet gælder,
når du fremviser et gyldigt studiekort ved afhentning.

studieliv
Find et studiejob
Når du er faldet til på studiet, kan det være en god idé at se dig om efter et studiejob
eller en fed praktikplads, så du kan få en fod indenfor på jobmarkedet. Jobbank.au.dk
og jobbørsen på studenterhusaarhus.dk er gode steder at lede.
Studierabatter
Som studerende kan du få studierabat på alt lige fra biografturen til frisørbesøget. Du
finder en liste over steder med studierabatter i Aarhus på www.studenter-rabatten.dk.
Find en billig bolig
Som studerende kan det være svært at finde et godt sted at bo, der er til at betale på SU. På
www.ungdomsboligaarhus.dk kan du skrive dig op til billige studieboliger i hele Aarhus.
Køb brugte studiebøger
Hvert semester skal du købe nye bøger til studiet. Og det er dyrt. Derfor kan det være
en god idé at købe brugte bøger på nettet. Find et bredt udvalg på www.pensum.dk.

Har du
husket?
At melde din flytning?
Meld flytning senest fem dage efter adresseskift til folkeregistret og Post Danmark
online på www. borger.dk.
At skifte læge?
Det kan føles uoverskueligt at skulle finde
en ny læge, når først influenzaen eller
maveondet har overmandet dig og sendt
dig til tælling. På www.borger.dk kan du
finde din nye læge.
At finde en god og
SU-venlig tandlæge?
Vent ikke med at gå til tandlægen, før
skaden er sket. På www.avmintand.dk
kan du blandt andet søge efter de billigste tandlægepriser eller på specifikke
behandlinger i Aarhus.
At søge SU?
Du kan tidligst søge SU en måned før den
dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel
ret til SU fra september 2013, så kan du
tidligst søge fra den 1. august 2013. Læs
meget mere på www.su.dk, hvor du også
kan søge din SU online.
At få styr på dine forsikringer?
Det kan være svært at overskue at skulle
smide flere tusinde kroner efter en forsikringspakke, når økonomien i forvejen er
presset på SU. Men det kan blive dyrt at
lade være. De fleste studerende vil være
godt dækket ind med en indbo – og en
ulykkesforsikring. De fleste fagforeninger
har rabatter på både indbo- og ulykkesforsikring, hvilket nogle steder kan spare
dig for op til 3.000 kroner årligt som studerende. På www.so.dk kan du læse mere
om, hvordan du blandt andet sparer penge
på dine forsikringer.
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vinder:

Byens Bedste Fredagsbar 2012

Klubben
Fuglesangs Allé 4, 8000 Aarhus C
Klubben er Handelshøjskolens legendariske bar. I mange år har den været
en torsdagsbar, men for første gang i 2012 skiftede den over til at være
fredagsbar. Klubben er kendt for fest, fest og fest til den lyse morgen.

de øvrige
nominerede:
studenterbaren
Studenterhus Aarhus,
Nrd. Ringgade 3, 8000 Aarhus C
I kælderen under Stakladen ligger Studenterbaren, som samler
studerende fra nær og fjern på
uni til en kold fadøl eller en særlig
specialøl til studievenlige priser. Her
er kælderhygge til trætte hoveder.
SVEDEREN
Trøjborgvej 82, 8200 Aarhus C
Svederen er de kommende læreres
fredagsbar, hvor de studerende
mødes til kolde væsker, bordfodbold, live musik og snak med
pølsemanden den første fredag i
måneden. Som de kloge hoveder
selv udtrykker det: ”Svederen – når
eftersidning bliver en hobby.”
MEDICINSK FREDAGSBAR
Medicinerhuset,
Ole Woms Alle 2, 8000 Aarhus C

I kælderen under Medicinerhuset
på Ole Worms Allé fester de kommende læger - og du er mere end
velkommen til at slå et smut forbi.
For selv om medicinstuderende har
et uoverskueligt stort pensum, har
deres fredagsbar ry for at være én
af byens vildeste.
FREDAGSBAR.DK
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hos Fredagsbaren på Informations- og Medievidenskab får du
god stemning, øl til en 10’er og
seks shots for en flad 50’er. Her
kan du skyde weekenden i gang til
gennemførte temafester som turistbar, datingbar og afterski-bar eller
udfordre vennerne i bordfodbold.
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Besøg os på Salling.dk

Aarhus 86 12 18 00 • Aalborg 98 16 00 00
Man.-fre.: 10.00 -20.00 • lør.-søn.: 10.00-17.00
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KØB BILLET PÅ
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Præsenteres af

AOA KÅRER BYENS BEDSTE STEDER,
SEVÆRDIGHEDER OG OPLEVELSER VED
BYENS BEDSTE AWARDSHOW 2013

I samarbejde med
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Det kræver

Mød os på
facebook.com/homeaarhuscity

rygrad

at bo på kollegie...
... og det kan være både super hyggeligt
og en god måde at lære nye mennesker
at kende på. Men der findes alternativer.
Har du overvejet en forældrekøbssnak
med din lokale homemægler og forældre?
ÅRHUS CITY
Ansv. indehaver Annette Rønne
Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE
Skt. Clemens Torv 11, 8000 Århus C
aarhus@home.dk
facebook.com/homeaarhuscity
Tlf. 86 19 76 99
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Byens Bedste Flirtested 2012

vinder:

TIR NA NOG
Frederiksgade 40, 8000 Aarhus C

Tir Na Nog har, udover ægte pub-stemning, de
perfekte omgivelser for en flirt. Om den så skal
ske intimt over et glas Magners cider, vildere
over en fodboldturnering eller i kampen om at
vinde ugens pubquiz, så er der rig mulighed for
at blinke med øjnene eller spille med musklerne
over for det modsatte køn.

de øvrige
nominerede:
castenskiold
Åboulevarden 32 , 8000 Aarhus C
Castenskiold ved åen er både café,
restaurant og eksklusiv og moden
natklub, men det er i natklubben,
du har gode muligheder for at finde
din udkårne eller en lækker flirt for
aftenen. Her sørger DJ’s for lækker
musik, når der altså ikke er stemningsfuld livemusik.
MIDTTRAFIK
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg
I de århusianske busser vender sæderne flere steder imod hinanden,

og ofte er det helt umuligt ikke
at få øjenkontakt med en lækker
udgave af det modsatte køn, når
I begge sidder og venter på at nå
jeres destination. Så go for it - du
kan altid trykke stop og stå af, hvis
du fortryder.
HEADQUARTERS
Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C
HeadQuarters, eller bare HQ, emmer
af hygge, og du skal da også være
mere end almindelig mærkelig
for ikke at komme i snak med nye
spændende mennesker over et slag
bordfodbold, en fadøl i lænestolene

eller en smøg på trappen udenfor.
Stedet byder også tit på livemusik
og dans.
DEN PERMANENTE
Aarhus Kommune,
Salonvejen 1, 8240 Risskov
Stranden Den Permanente er et
oplagt flirtested i sommervarmen.
Ingen har særlig meget tøj på, og
alle er smittet med godt humør
fra solens stråler. En forlænget
øjenkontakt over sommerbogen
eller en lille fræk kommentar ved
isboden - så er flirten hjemme her.
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Butler
Store Torv 7
8000 Aarhus
Tlf. 86184406

/butleraarhus

FTET.D

LO
BUTLER-

Butler-Loftet
Bruun’s Galleri, M.P. Bruuns Gade 25
8000 Aarhus
Tlf. 86202340

/butlerloftetbruuns

Loftet
Lille Torv 6
8000 Aarhus
Tlf. 86130983

/loftetaarhus

MODSTROMSHOP.COM

Bruun’s Galleri - M.P. Bruuns Gade 25 - 8000 Aarhus
modstromshop.com - P: 86 20 18 80
/modstrombruuns galleri
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Byens Bedste Natklub 2012

vinder:

SHEN MAO
Sct. Clemenstorv 17, 8000 Aarhus C
Velkommen til byens fedeste bordtennisbar og
alternativ til byens andre gå-i-byen steder. Her kan
du feste og flirte samtidig med, at du giver den
gas med et bat i den ene hånd og en dåsebajer
i den anden. Stemningen er rå og uhøjtidelig.

De øvrige
nominerede:
bernhardt
Store Torv 3, kld., 8000 Aarhus C
Bernhardt er en helstøbt natklub,
hvor der både er plads til at boltre
sig på dansegulvet til alt fra 90’er
klassikere til mainstream hits og til
at slappe af i loungesofaerne. På
cocktailkortet finder du alt fra de
klassiske cocktails til barens egne
kreationer, champagne og noget
så lokalt som et Aarhus-sæt.
KUPÉ
Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C
Kupé er stedet at se og blive set.
Her kommer de modebevidste,

smarte århusianere over 21 år for
at nyde en drink i baren og rocke
med til DJ’ens rytmiske toner. Hver
weekend er kalenderen fyldt med
nationale og internationale topDJ’s, der gør alt for at få dig ud på
dansegulvet.
CAFÉ PARADIS
Paradisgade 9, 8000 Aarhus C
Café Paradis er det nye Den Sidste,
som genåbnede med nyt navn
i 2011. Her bydes du indenfor i
den hyggeligste og rareste bar
i byen, hvor du både kan danse,
drikke sjusser og spille spil. Hvis

ikke du da bare vil snakke med de
hyggeligste mennesker.
CASTENSKIOLD
Åboulevarden 32 ,
8000 Aarhus C
Castenskiold ved åen er både café,
restaurant og eksklusiv, moden
natklub. Faste DJ’s sørger for lækker musik, og nogle aftener er der
livemusik, så det eneste du skal
gøre er at købe en lækker cocktail
i baren eller bevæge dig ud på
dansegulvet med en ny eller gammelkendt partner.
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ROSENKRANTZGADE 21
8000 AARHUS C
BILLETTLF.: 86 13 88 66
WWW.SVALEGANGEN.DK

STUDERENDE KUN 95 KR.

IT’S ALIVE

FÅ OPLEVELSER I REAL 3D
KOM I TEATRET OG FÅ POPCORN MED I PRISEN.

sms

Mobilkuponen kan kun indløses ved fremvisning af gyldig studie/ungdomsbillet til kun 95 kr.
Det koster 0 kr. + alm sms-takst. Tjenesten udbydes af Teatret Svalegangen. Når du benytter
tjenesten, vil du efterfølgende modtage information fra Teatret Svalegangen på SMS. Dette kan
afmeldes ved at sende SVALE STOP til 1919.

SVALE
til 191
9
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T-SHIRT
fås i 10 farver

2 stk

300,1 stk 175,-

BASICALLYCOTTON
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FUNKTIONEL OG VARM
Magasin letvægtsdunjakke, der er
nem at style. Fås også som vest.
Er i forretningen primo september.

K

un i
Magasin

MAGASIN JAKKE
4 farver 699 kr.

Hvem glæder sig ikke til en ny sæson?
Til at se hvad modehusene har fundet
på af farver, mønstre og snit. På 3. etage
finder du alt hvad hjertet begærer. Der er
nok at vælge imellem i alle prisklasser,
snit og mønstre. Studerende sparer
endda 10% på følgende brands ...
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MAGASIN SWEATSHIRT
sort 199 kr. grå 179 kr.

K

un i
Magasin

MAGASIN
STROPTOP
hvid, sort, petroleum
eller blomme 149 kr.
2 stk. 250 kr.

MAGASIN TOP
149 kr.
MAGASIN SWEATPANTS
279 kr.

Lounge
lækker

MAGASIN T-SHIRT
med print 179 kr.

Blød bomuld at svøbe sig i på vinterens kolde dage; i Magasin finder
du husets egen linje af loungewear
i høj kvalitet og chikt design.
Køb også på magasin.dk
MAGASIN
NEDERDEL
169 kr.
MAGASIN BUKSER
med print 199 kr.

MAGASIN
SHORTS
129 kr.

MAGASIN T-SHIRT
149 kr. 2 stk. 200 kr.
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STRIK

100% mohair, fås i 5 farver

2 stk

600,1 stk 399,-

BASICALLYMOHAIR
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Byens Bedste Kaffebar 2012

vinder:

Sigfreds
Kaffebar
Ryesgade 3, 8000 Aarhus C
Sig kaffe i Aarhus - og sig Sigfreds Kaffebar. De to ting hænger
uløseligt sammen. Kig forbi Sigfreds ene kaffebar i kælderen
under Vangsgaards Boghandel. Kombinationen af hygge, god
kaffe og skønne bøger er perfekt. Flere af Sigfreds' medarbejdere
er landets bedste baristaer.

de øvrige
nominerede:
la cabra
Graven 20, 8000 Aarhus C
La Cabra emmer af intimitet og
hygge. Når du træder ind ad døren til kaffebaren, bliver du mødt
af vinylplader og dagens avis. Du
vælger selv musikken – alt fra Bob
Dylan til Beethowen, kaffebønnerne
er særligt udvalgte, og så er der
gratis internet.
Knuds Kiosk
Nørrebrogade 16, 8000 Aarhus C
Drik kaffe og kig på cykler samtidig.
Det er måske ikke lige den mest

oplagte kombination, men det er
ikke desto mindre det, du kan i den
fine Knuds Kiosk på Nørrebrogade.
Sloganet er "Cykler, tekstiler og
kaf’" - og det er drøn hyggeligt.
Street Coffee
Vestergade 52, 8000 Aarhus C
Street Coffee er mokka af højeste
kvalitet. Nyd italiensk kaffekultur,
når det er allerbedst i kædens nyåbnede sted i Vestergade, hvor du
også kan hænge ud både indenfor
og udenfor og nyde kaffen.
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Søstrene Grene . Søndergade 11-13 . 8000 Aarhus c . www.sostrenegrene.com
Åbningstider: Man-tors: 10.00 - 18.00 . Fre: 10.00 - 19.00
Lør: 10.00 - 17.00 Første og sidste søndag i måneden 11.00 - 16.00

ARoS27 L
o

unges

Ta’ en ven RoS
A
med gratis pa

Kunst i verdenskla

sse

Et åRS MEdlEMSkAb Af ARoS27

200,-

1 åRS fRi AdgAng
Årskort for dig mellem 18 og 27 år
Fri adgang til ARoS
1 gratis ledsager*
Rabat i Art Café & ARoS Shop
Rabat i Art Restaurant
ARoS27 Lounges

* din ledsager skal være under 28 år
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Byens Bedste Musikoplevelse 2012

vinder:

Northside
festival
Søren Frichsvej, 8230 Åbyhøj
NorthSide Festival har på blot fire år i den
grad slået sit navn fast på den danske musikfestivalscene. Med et stærkt og unikt musikprogram, fede events og en bæredygtig
profil har den tre dage lange festival taget
Danmark med storm.

de øvrige
nominerede:
fed fredag
Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C
Hver fredag hele sommeren disker
Tivoli Friheden i samarbejde med
aOa.dk op med nogle af de største
navne på den danske musikscene
under navnet Fed Fredag. Selv når
det regner, dukker masser af mennesker op til en fed musikaften
i det fri.

Radar
Skovgårdsgade 3, 8000 Aarhus C
Hvad enten du er til det nyeste nye
eller de mere etablerede navne,
så er Radar stedet at gå hen. Spillestedet, der tidligere hed Musikcaféen, er rykket til helt nye rammer i Godsbanen, kulturens nye
epicenter i Aarhus. Herfra sørger
de for eksempel også for trygge
koncerter for teenagere.

Train
Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C
Siden 1998 har Train givet århusianerne et hav af musikoplevelser.
Spillestedet har tiltrukket nogle af
de største navne, byen har set og
præsenterer hvert år et imponerende program. Her er kvaliteten
i højsædet, og alle kan finde en
koncert, de brænder efter at se.
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SPORT24OUTLET.DK
Trustpilot giver sport24outlet.dk 9.4 af 10

SPAR 50%

PÅ ALLE DE KENDTE
MÆRKEVARER

US C

VI TILBYDER MASSER AF DE
STORE MÆRKEVARER INDEN
FOR SPORT OG FRITID.
VORT KONCEPT ER SIMPELT.
VI SÆLGER ALLE VARER MED
50% RABAT, DER FRATRÆKKES
VED KASSEN.

SPORT 24 Outlet
Aarhus N
Graham Bells Vej 3 B
Tlf: 30 21 35 50
(ved siden af IKEA)

SPORT 24 Outlet
Viby
Ringvej Syd 98 D
Tlf: 30 21 36 20
(Mega Syd)

SPORT 24 Outlet
Aarhus C
Telefontorvet 10
Tlf: 30 21 36 60
(v/SPORT 24)

Koncept & Design: KeepItMoving.dk

GØR EN GOD HANDEL PÅ

Tegn et Fuldtidsabonnement på
kontaktlinser og få et par komplette
briller fra prisgrupperne 195 kr. eller
495 kr. for 0 kr.

Danmarks
billigste
1-dagslinser
Nu med gratis briller
Fra kun 138 kr. pr. måned

Aarhus V · City Vest · Butiksindehaver Thomas Møller
Tilst · Bilka Tilst · Butiksindehavere Tobias Mortensen og Alex Christensen
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

Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er inkl. For tillægsydelser, som f.eks. antireﬂ eksbehandling, betales ekstra. Tilbuddet er personligt og kan kun indløses af den person,
der har tegnet abonnementet. Tilbuddet gælder hvert andet år, så længe abonnementet løber, og kunden betaler rettidigt. Forsendelse, evt. væske og kontroller er
inkluderet. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved.
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LOF Aarhus
– aftenskole for dig som gerne vil være aktiv og kreativ…

Hos Din Tand-Aarhus er vores nøgleord Tryghed, Tillid
og Kvalitet til overkommelige priser. Det skal være let
for alle at bevare deres smil, da smilet er den korteste
vej mellem mennesker. Vi vil gerne at alle gør det til
en vane at komme til regelmæssigt tandeftersyn uden
at frygte en stor regning. Derfor er vi en af de billigste
tandklinikker i Aarhus.

»Fræk, feminin
og fantastisk krop«
intro til ny
træningsform

Kreative kurser på

Styrk dit nærvær
Bliv klogere – introduktion til
på din
mindfulness
privatøkonomi

Det ses for ofte at mange fravælger at tage til regelmæssigt eftersyn. Dette kan skyldtes mange grunde,
men de to væsentlige grunde er prisen og tandlægeskræk. Hos Din Tand har du intet at frygte, vi passer
på din pengepung og dit smil, mens vi holder dig i
hånden...
Studerende får altid 50% på hele behandlingen
ved fremvisning af gyldigt studiekort.

Saml nogle
venner og få jeres
eget hold eller
tilbyd dig som
underviser

Lær de nye
værksteder
at kende

Lær at lave
lækker mad
på SU

Mød LOF på GODSBANEN,
mandag den 9. september kl. 17.30-19.30

Din Tand-Aarhus, Gudrundsvej 7, 8220 Brabrand
Telefon 7172 1111, Email: info@dintand-aarhus.dk

Tlf. 28 91 63 58 (tirsdag-fredag efter kl. 13.00)
aarhus@lof.dk · aarhus.lof.dk

Gai+Lisva byder velkommen til Aarhus
og Latinerkvarteret. Mod fremvisning
af dit studiekort, far du som studerende
20% pa Gai + Lisvas egen kollektion.
Vi glader os til at se dig i butikken eller folg
os pa facebook, og var blandt de forste til at
modtage nyheder om begivenheder og trends.
Check ogsa vores instagram, og kom
behind the scenes hos Gai+Lisva.
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Byens Bedste Værtshus 2012

vinder:

PETER GIFT
M. P. Bruuns Gade 28, 8000 Aarhus C
Peter Gift er indbegrebet af ægte
værtshus-stemning. Men det er ikke
kun stamkunderne og det ældre
klientel, der frekventerer stedet
med de 45 forskellige øl-mærker.
Her møder du også unge venner
og par, der lige skal have en øl en
sen eftermiddag eller fredag nat.

de øvrige
nominerede:
pinds café
Skolegade 11, 8000 Aarhus C
Bag Aarhus Teater i Skolegade
finder du et af Aarhus’ klassiske
og ældste værtshuse. Pinds Café
er kendt som et rigtig hyggeligt
værtshus, hvor du både kan drikke
en øl, kaffe eller ligefrem en lækker
coctail på næsten alle tidspunkter
af dagen.
ESCOBAR
Skolegade 32, 8000 Aarhus C
Escobar i Skolegade giver dig øl i

maven og rock og metal til ørerne.
Det er her, du kommer for at høre
Tool og AC/DC, og værtshuset tilbyder et rocket alternativ til de
mange cocktailbarer ved åen.
PEDER WESSEL
Niels Juels Gade 49,
8000 Aarhus C
Peder Wessel er Trøjborgs eget
vandhul. Her kommer folk fra hele
Aarhus for at få en læskende pilsner
og et spil terninger. Værtshuset
er opkaldt efter den legendariske

søhelt Tordenskjold, men Peder
Wessel er også inspireret af de
hyggelige gamle engelske pubs.
BODEGAEN
Åboulevarden 33, 8000 Aarhus C
På Bodegaen ved åen får du en lidt
yngre, moderne udgave af ægte
bodegastemning. Her er siddebåse,
hygge-belysning og lav musik, og
så lægger stedet op til, at du får et
slag bob eller bordfodbold med
nye eller gamle bekendtskaber,
mens I skåler i fadøl.
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CHARLIES

Café · Sandwich · Bagels · Burger

Kåret til
”Århus’ bedste sandwich”
- 2007, 2008, 2009 & 2011 *

Kom og prøv en af Århus’
bedste sandwiches fra kun kr.

42,-

- Vælg mellem: flûte/baguette, siciliansk landbrød
eller bagel og et stort udvalg af indhold

Studentertilbud

-20%

KUN ADGANG FOR STUDERENDE
1. torsdag i hver måned!

3-retters menu + 2 glas vin = 250 dkk
Cocktails = 50 dkk pr. stk. (hele aftenen)
FERDINAND · Åboulevarden 28 · 8000 Aarhus C
87 32 14 44 · mail@hotelferdinand.dk · www.hotelferdinand.dk

Tilbudet gælder fra mandag - torsdag fra kl. 14:00 - 20:00

e gårdhave
ig
el
g
g
y
h
s
re
vo
g
ø
Bes
ice

eletter Ju
Morgenmad Om
Salater
Nachos Tortillas
ies
ilkshakes Smooth
M
e
ag
K
fe
af
K
Åbningstider

20,-

Store fad* øl

Mandag - torsda
g
10:00 - 20:00
Fredag - Lørdag
10:00 - 21:00
Søndag lukket

* 2007, Stiftstidende, JP-Århus – 2008, Mangospot, 24 timer – 2009, Politiken – 2011, AoA

Gælder ved
ha p
og køb af py hour
klippekort

*

SKÅL!
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aoa = alt om aarhus

AarhusGuiden

- din mobilguide til Aarhus
aoa.dk

facebook

nyhedsbrev

aoa.dk guider dig til din næste oplevelse i Aarhus
Alle ugens syv dage byder Aarhus på oplevelser i alle genrer. Der er altid noget at
give sig til i Aarhus - og på aoa.dk får du nemt og hurtigt et overblik over, hvad
der foregår hvor og hvornår.
aoa.dk opdateres løbende med interessante begivenheder og aktiviteter i byen,
og så holder vi dig opdateret på nye steder, der åbner. Brug aoa.dk's kalender
til at holde dig ajour på alt fra koncerter, over loppemarkeder til teaterforestillinger og lad dig inspirere af de fremhævede begivenheder på forsiden eller på
de kategoriinddelte undersider.

I juli i år lancerede aoa.dk i samarbejde med Aarhus Kommune app’en
AarhusGuiden. Med den på mobilen har du din personlige guide til Aarhus
lige ved hånden, hvad end du sukker efter restaurant-, teater-, shopping- eller
musikoplevelser. Download AarhusGuiden nu - den er gratis.
Af: Mai-Britt Jeppesen

Hvor i Aarhus ...
... kan jeg høre musik onsdag aften?
Hvor finder jeg det nærmeste konditori? Hvor kan jeg tage videre i byen
lørdag nat? Hvilke muligheder er der
for udendørs aktiviteter? Hvad tilbyder Restaurant ET og hvor ligger den?

Svarene har du på rede hånd med
den nye AarhusGuiden app, som
aoa.dk lancerede i samarbejde med
Aarhus Kommune i juli. Med app’en
får du et fuldstændigt overblik
over begivenheder i Aarhus inden
for kategorierne Musik, Natteliv,

Shopping, Scene, Udstilling, Byliv,
Sport og For Børn.
Søg på en eksakt dato og du får
en liste over alle de begivenheder,
der foregår på den valgte dag. Som
oftest har Aarhus masser at byde
på, så gør byens mange tilbud det
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svært at vælge, kan du nøjes med
kun at få vist begivenheder i en
bestemt kategori. Aktiviteter, du
finder særligt interessante, kan du
føje til Favoritter og dele med dine
venner på Facebook - begge dele
med bare et enkelt tryk.
Når større events så som Aarhus
Festuge eller Classic Car Race løber af stablen i Aarhus, vil du med
AarhusGuiden på mobilen kunne
følge med i de aktiviteter, der er
forbundet med det pågældende
event samt finde nyttig information
om samme.
Lad dig inspirere
Læs om Bloomers, om Aarhus Teater, om ARoS, om Café Slap Af, om
Train, om Øst for Paradis og om
byens øvrige butikker, restauranter, cafeer, teatre, barer, biografer,
museer og musiksteder og lad dig
inspirere til byturen, til shoppeturen
eller til kulturoplevelsen.
Skal maden på bordet i en ruf eller
har du behov for overnatning - så
gå ind på AarhusGuiden. Under
Takeaway finder du de nærmeste
pizzeriaer, burger-, sandwich-og
sushibarer, hvor du hurtigt kan få
sulten stillet. Under Overnatning
finder du en bred vifte af hoteller,
moteller, Bed&Breakfast, hostels og
vandrerhjem. Er du ikke stedkendt
i Aarhus, kan du ved hjælp af din
smartphones indbyggede navigation få en detaljeret rutevejledning
både til fods og i bil.
Download AarhusGuiden til iPhone på aarhusapp.dk og til Androidmobiler på play.google.com
aoa.dk og Aarhus Kommune glæder sig til at guide dig rundt i vores
allesammens by, Aarhus.

Oplev Aarhus med

rabat

Oplev byens fedeste steder til priser fratrukket
byens fedeste rabatter. Bliv medlem
af fordelsklubben Aarhus Puls
- det er helt gratis.
Af: Mai-Britt Jeppesen

Hvad end det gælder musik,
teater, shopping, kunst eller
natteliv har Aarhus masser at
byde på. Ja, faktisk så meget,
at det kan være svært at vælge.
Men hvorfor egentlig vælge?
Hvorfor ikke bare begynde fra
en ende af? Med et medlemskab
af fordelsklubben Aarhus Puls
har du nemlig råd til at opleve
det hele - selv hvis du er på SU.
Som medlem kan du glæde dig
over store rabatter hos samtlige
Aarhus Puls’ samarbejdspartnere. Partnerne tæller cafeer,
spisesteder, barer, natklubber,
skønhedssaloner, butikker og
fritidscentre og er naturligvis
at finde alle steder i byen - fra
Viby over Frederiksbjerg igennem Latinerkvarteret og helt til

Trøjborg. Det koster ikke noget
at være medlem af Aarhus Puls,
og du bestemmer selv, om du
ønsker et fysisk medlemskort eller vil benytte den gratis Aarhus
Puls app til iPhone.
Glæd dig til at gå på opdagelse
i Aarhus med rabatter, der er til
at forstå. Spar op til 30 procent
på regningen hos Aarhus Puls’
samarbejdspartnere - og helt op
til 100 procent på entré i Aarhus’
pulserende natteliv. Og husk at
du må bruge medlemskortet
lige så tit, du vil.
Bliv medlem af Aarhus Puls
på www.aarhuspuls.dk og
oplev meget mere af Aarhus
for meget mindre.
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vigirbyenpuls.dk
vigirbyenpuls.dk
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Nu er det lige så nemt
at sende penge som at
sende en SMS
u

d

y
ilePa
Mob t hv ilken
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r
- ua
du ha
bank

d

nien

dion
3

MobilePay - ny app
Så nemt er det at sende penge til
dine venner, der har MobilePay:
1. Log ind
2. Tast beløb og mobilnummer
3. Send penge.
MobilePay kan bruges, uanset
hvilken bank du har.
Læs mere om den nye app og
vilkårene på MobilePay.dk

Hent MobilePay
i App Store eller
Google Play.
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Student Music Award

din genvej

til stjernerne
for musikentusiaster:
For tredje gang ...
Afholder aoa.dk, din byguide i
Aarhus, og Studenterhus Aarhus
musikkonkurrencen Student Music
Award. En konkurrence, hvor du og
dit band kan være med, og som hvis I vinder - kan blive jeres genvej
til stjernerne.
Har I talent inden for musikken,
og ønsker I at slå igennem for alvor - så er Student Music Award
jeres chance. En chance I griber
ved ganske enkelt at indspille en
video, hvorpå I demonstrerer jeres
musikalitet og performanceevner.
Videoklippet, der maks. må vare 6
minutter, sender I til aoa redaktionen
(redaktion@aoa.dk). Eneste krav for
at deltage i Student Music Award
er, at mindst halvdelen af medlemmerne i jeres band skal læse på en
videregående uddannelse i Aarhus.
Blandt alle indkomne videoklip
udvælger repræsentanter fra Studenterhus Aarhus sammen med

Drømmer du og dit band om at stå i rampelyset og spille
jeres numre for et oplagt publikum? Så deltag i Student
Music Award 2014 og vind en liveoptræden til Danmarks
Største Fredagsbar og Idrætsdag i Uniparken i Aarhus.
Af: Mai-Britt Jeppesen

aoa redaktionen de bedste til at
blive præsenteret på aoa.dk. Her vil
brugerne i en given periode kunne
klikke ind, lytte til og stemme på
deres favorit. Når afstemningsperioden er slut, vil musikkyndige
fra Studenterhus Aarhus, med
udgangspunkt i de afgivne stemmer, håndplukke de fem endelige
finalister, der skal optræde live til
Student Music Award finalen, der
løber af stablen på Studenterhus
Aarhus til foråret.
På selve finaleaftenen vil en ekspertjury bestående af repræsentanter fra blandt andet Gaffa og
SPOT Festival udvælge årets vinder
af Student Music Award. Med vindertitlen følger 1. præmien - en live
koncertoptræden til Danmarks
Største Fredagsbar og Idrætsdag
i Uniparken i sensommeren. En
præmie, der - ud over praktisk
sceneerfaring og et solidt skud
adrenalin - kan være med til at åbne

musikbranchens helt tunge døre.
I 2011 blev vinderen af Student
Music Award den århusianske rapper Julaw, der i januar 2013 udkom
med sit debutalbum, "Aarhus City
Slang". I 2012 blev det rocktrioen
The Boy That Got Away, der løb med
konkurrencens 1. præmie, for kort
efter at blive valgt til at spille på P3
scenen til SmukFest 2012. Så der
er altså ingen tvivl om at Student
Music Award kan være det kærlige,
men effektive skub i ryggen, der
fører jeres band videre ud over de
musikalske stepper og tættere på
stjernerne. Vi glæder os til at lægge
øre til og til forhåbentlig at se jer til
et brag af en musikfest i 2014 - først
i Studenterhus Aarhus og derefter
til Danmarks Største Fredagsbar
og Idrætsdag.

> Hold dig opdateret
på Student Music
Award på aoa.dk
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TAKE A BITE!
of the real deal

Google maps Aarhus

Google maps Viby J

- www.thediner.dk
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ADIDAS LØBESKO
■ MODEL ENERGY BOOST

1100,-

FIT
NU
ELLER
ALDRIG

SPRING
TIL
250,SKULLCANDY
HOVEDTELEFON
■ MODEL INKD 2.0

PURELIME
SPORTS TOP
■ MODEL SEAMLESS

200,-

VELKOMMEN TIL SPORT 24
Vi giver dig Danmarks største udvalg af
kvalitets sportsudstyr og tøj 24-7-365.
Prøv selv i en af vores mange butikker,
eller bestil direkte på SPORT24.dk –
når du har lyst, hvor du har lyst.
Kvalitets sportsudstyr og sportstøj 24 timer i døgnet

SPORT 24
Aarhus
Telefontorvet 10
Tlf: 30 21 36 60
(v/SPORT 24 Outlet)

Mandag-torsdag
Fredag
Lørdag
1. søn. i mdr.

10.00-17.30
10.00-19.00
10.00-16.00
11.00-15.00

GØR EN GOD HANDEL PÅ

SPORT24.DK

Trustpilot giver sport24outlet.dk 9.4 af 10
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Vi er dér, hvor du er
- og snart med en ny filial på Randersvej
Nyt studie i en ny by kræver overblik.
Tal med os om det økonomiske og skift til en
ansvarlig bank i dit nærmiljø.

M.P. Bruuns Gade 22-24 | 8000 Aarhus C | 38 48 30 81 | aarhus@al-bank.dk
Haslevej 17 | 8230 Åbyhøj | 38 48 30 94 | aabyhoej@al-bank.dk
Skanderborgvej 190 | 8260 Viby J | 38 48 30 64 | viby@al-bank.dk
Frydenlunds Allé 1 | 8210 Aarhus V | 38 48 30 82 | frydenlund@al-bank.dk
Randersvej 69 | 8200 Aarhus N - forventet åbning oktober 2013
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Studenterhus Aarhus

Dit studen
Studenterhus aarhus

nobel park

via university college

Find os her:
Nordre Ringgade 3
8000 Aarhus C

katrinebjerg

state library

uni park

- teacher
via university college

- pædagoger
kasernen
dentist school

Tlf. 86 18 30 21
www.studenterhusaarhus.dk
botanical garden

Bliv frivillig i
Studenterhuset
Vil du arrangere koncerter, quizaftener eller lave markedsføringskampagner? Vil du få erhvervslivet og
de studerende til at mødes? Vil du
møde mennesker fra hele verden?
Eller kunne du bare godt tænke dig
at være sammen med en masse andre
studerende og få venner for livet? Så
bliv frivillig i Studenterhus Aarhus.
Koncerter, stand-up
og meget mere!
Studenterhuset præsenterer koncerter, foredrag, stand-up, pubquiz, championsleaguefodbold,
storskærmsevents og meget mere.

Musikgenrerne
old town spænder over alt
lige fra rock og pop til vikingemetal og jazz.
Erhvervsnetværk
og karriereevents
I studenterhuset udveksler erhvervslivet og byen viden og ideer
med de 50.000 studerende på videregående uddannelser i Aarhus.
Her kan du møde din fremtidige
arbejdsgiver eller finde inspiration
til, hvor du gerne vil have din uddannelse skal føre dig hen.
Café og øl-bar
I Studenterhuset kan du i dagtimerne booke en plads til din læse-

gruppe, hygge med kaffe, nyde en

cathedral
aros
øl, læse avisen, spille et spil eller bare

hænge ud. Både Studentercaféen
Ringgade 3
og Studenterbaren Ndr.
har
åbent hver
8000 Aarhus C
Phone:
86
18 30
21
dag fra kl. 12.00 (undtagen
lørdag
Mail: info@studenterhusaarhus.dk
og søndag), og i baren er der mere
end 150 forskellige øl, pubquiz,
bordfodbold, snacks og kaffe.
Fredagsfesten
Fortsæt festen når din egen fredagsbar lukker. Hver fredag Kl.
22 til 04 er der billig bar, dj’s og
dansegulv i Studentercaféen.
– Se mere på:
facebook.com/fredagsfesten

aarhus studieby 2013 ii 14 39

nterhus
Studenterhus Aarhus er for alle
studerende på videregående
uddannelser i Aarhus. Alle
aktiviteter er rettet mod studerende og selvfølgelig til
studievenlige priser.

Bliv medlem og spar penge!
Som medlem sparer du 20 til 100
kr. på koncerter og events i studenterhuset, og du sparer 5 kr. pr. øl.
Herudover får du rabat og særlige
tilbud hos en række samarbejdspartnere. F.eks. billig mobiltelefoni
og bredbånd, der kun gælder for
medlemmerne.
Gå ikke glip af noget!
Vær opdateret om Studenterhusets aktiviteter – tilmeld dig vores
ugentlige nyhedsmail på:
www.studenterhusaarhus.dk
– Find os på:
facebook/studenterhusaarhus
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byens bedste takeaway 2012

vinder:

OliNico
Mejlgade 35, 8000 Aarhus C
OliNico er på rekordtid blevet et af Aarhus’ mest
benyttede spisesteder, og lange køer ud på
gaden er hverdagskost. Det er med god grund,
for hver dag er der en ny hovedret, og hver
dag er den bedre end tidligere. Og du behøver
ingen tænder, for retterne er ofte supermøre
langtidsstegte bider af himlen.

de øvrige
nominerede:

café glad
Frederiks Allé 127, 8000 Aarhus C
Café Glad lever i den grad op til sit
navn. Her er kræset for kvaliteten af
råvarerne. Næsten alle ingredienser
er økologiske, og du kan være helt
sikker på, at du bliver stangsund
af at købe din takeaway hos Café
Glad. Samtidig vil du opleve andre
retter end på byens mange andre
takeaway-steder.
Børnenes Kontor
Sdr. Ringgade 35, 8000 Aarhus C
I pølsevognen på Banegårdsplad-

sen møder den klassiske danske
hotdog-kultur Nepal. Indehaveren
er nemlig fra Nepal, så han har i
skønsom blanding pyntet vognen
med masker og andet fra Nepal.
Maden er klassisk og god, og så
bliver den serveret med ægte nepalesisk karma.
Den Grønne Papaya
Nørre Alle 23b, st, 8000 Aarhus C
Gode friske råvarer i klassiske vietnamesiske retter er konceptet bag
Den Grønne Papaya. Her er noget
for enhver, der er ude efter lidt mere

end den klassiske pizza. Sunde
salater, friske forårsruller og gryderetter serveres med charme og
ualmindeligt venlige smil.
Il Mercantino
Mejlgade 18, 8000 Aarhus C
Et rigtigt stykke Italien er, hvad du
finder i den lille Mejlgade-købmand
Il Mercantino. Her er italienske vine,
pasta, oste, pølser, sandwich og
pasta. Men stedet er nok allermest
kendt for de ægte italienske pizzaer, med ægte italienske råvarer.
Mamma mia!
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fodbold
Som studerende kan du købe billet til
AGF’s kampe for kun 75 kr.
Tag dine studiekammerater med i vores
fanområde, der åbner to timer før kick-off
– oplev den autentiske fodboldstemning
og sluk tørsten med billige fadøl.

Læs mere på agf.dk

Studiebillet

fra

75

kr.

Ved køb på agf.dk

t
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S
ere
har aldrig været billig
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15,6’’ 4GB 500GB WIFI
HARDDISK

HD LED

.N

RAM

INTRODUKTIONSPRIS

3333,-

HDMI

BLUE
TOOTH

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, tryk- billedfejl samt leveringssvigt. Tilbuddene er gældende til og med 29. august 2013.

15,6” BÆRBAR PC

15-e041so
• Intel Core i3-3110M
processor
• Intel HD 4000 grafikkort
• Windows 8
Pris efter
kampagne 3999,Pris ved mere
end 1 stk. 3999,-

SPAR 666,-

15,6’’ 4GB 500GB DVD WIFI
HARDDISK BRÆNDER

HD LED

.N

RAM

BLUE
TOOTH

15,6’’ 6GB 750GB HDMI WIFI
RAM HARDDISK

HDMI

HD LED

BLUE
TOOTH

2GB
GRAFIKKORT

FLOT DESIGN

GAMER PC

15,6” BÆRBAR PC

2999,-

NP270E5E-K05SE • Intel Celeron 847 Dual Core
Processor • Windows 8

4RAM
GB
1TB DVD

HARDDISK BRÆNDER

15,6” GAMER PC

4699,-

X550CC-XO175H • Intel Core i5-3337U 1.8 - 2.7
GHz • NVIDIA GeForce GT 720M 2GB
Grafikkort • Windows 8 64 bit

6RAM
GB
1TB DVD

HDMI

HARDDISK BRÆNDER

27”
LED

2GB
GRAFIKKORT

2999,STATIONÆR PC

ENVY 110-001EO. • Intel Celeron
G1610T • Inkl. USB tastatur og
mus • Windows 8

4499,-

STATIONÆR PC

K5130-NR009S • Intel® Core
i5-3330S processor • NVIDIA
GeForce GT 620 grafikkort med
2GB RAM • USB 3.0 • inkl. USB
tastatur og mus • Windows 8

1799,27” PC MONITOR

LS27C350H • Full HD 1920x1080
• 5 ms opdateringshastighed
• Anti genskinsteknologi
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Bliv studieklar hos Expert!
Lave priser på Apple udstyr

iPad 2

Tynd, let og fuld af gode ideer.
Pris ved mere end 1 stk. 2799,MAX. 1 STK.
PR. KUNDE

FRA

2690,MacBook Air

Al den power, du drømmer om.
Hele dagen.
11” Ved køb af mere end 1 stk. 7499,13” Ved køb af mere end 1 stk. 8499,MAX. 1 STK.
PR. KUNDE

MD711 11”

6999,-

iPad

MD760 13” 7999,-

iPad og iPad mini er utroligt tynde, lette og kraftfulde. De har et unibody-design
af aluminium, strålende skærme, FaceTime HD- og iSight-kameraer, ultrahurtig
trådløs teknologi og op til 10 timers batteritid 1. Og med over 300.000 apps i App
Store, der alle er udviklet specielt til iPad 2, kan du nærmest gøre alt.

iPad Mini fra

iPad 4 med Retina-skærm fra

2444,- 3666,1. Batteritid afhænger af brug og konfiguration. Besøg www.apple.com/dk/batteries,
hvis du vil vide mere.
2. Antallet af apps gælder det samlede antal i hele verden.
Noget indhold er ikke tilgængeligt i alle lande.

MacBook Pro
MD101DK/A 13”

De hurtigste processorer til mobile
enheder på markedet. Superhurtige
grafikkort. Du kunne godt vænne dig
til al den kraft. Begrænset antal.
Ved køb af mere end 1 stk. 8495,MAX. 1 STK.
PR. KUNDE

7999,-
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AOA Prisen 2012

vinder:

Kapsejlads
Universitetsparken, 8000 Aarhus C

de øvrige
nominerede:
Classic Race Aarhus
Rudolfgårdsvej 7, 8260 Viby J
Classic Race Aarhus er et arrangement for hele familien. Historiske
racerbiler suser ned ad Strandvejen,
skolebørn dyster i sæbekasseløbet, og de mindste kan komme
i køreskole i Mindeparken. Bag
løbet står en velgørende fond,
der arbejder for at forbedre børns
trafiksikkerhed i Aarhus.
By i By
Bispetorvet, 8000 Aarhus C
I projektet BY i BY, der var en del af

Kapsejlads er en legendarisk, årlig begivenhed,
hvor de forskellige uddannelser og institutter
dyster om trofæet “Det gyldne bækken” i en alternativ ølstafet over søen i Uniparken. Holdenes
kreative indmarch er et tilløbsstykke, og hvert år
deltager over 15.000 studerende i festlighederne.

Aarhus Festuge 2012, skabte frivillige iværksættere en midlertidig,
kulturel miniby midt på Bispetorvet.
I byen kunne forbipasserende opleve alt lige fra zumba, filosofiske
samtaler og koncerter til workshops, danseforestillinger, human
beatbox og cirkus.
Northside Festival
Søren Frichsvej, 8230 Åbyhøj
På bare fire år har NorthSide slået sit
navn fast som en af Danmarks mest
betydningsfulde musikfestivaler.
Med et nyt og innovativt koncept

og fokus på bæredygtighed trækker festivalen store musiknavne til
Aarhus og byder festivaldeltagerne
på musikoplevelser i verdensklasse.
Strandbaren
Jette Tikjøps Plads 5,
8000 Aarhus C
Strandbaren på havnen byder hele
sommeren på sjove oplevelser for
de fleste. Aktiviteter som vandski,
cross training og zumba tiltrækker
hvert år masser af århusianere, der
jagter den gode sommerstemning
- de finder den på Standbaren.

aarhus studieby 2013 ii 14 45

Brug mobilen
Gå i banken når det passer dig. Mobilbanken har åben døgnet rundt, året rundt. Med den nye
app er det blevet nemmere at overføre penge mellem egne konti uden brug af NemID nøglekort. Nyt overskueligt design, hvor du selv kan bestemme rækkefølgen på dine konti.
Send ”Mb” til 1233 og kom i gang i dag.

Gør det muligt

Aarhus C
Skt. Clemens Torv 2-6
70 33 33 33
nordea.dk
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DYRK studiefælleskabet med agf

Oplev AGF’s kampe
med studierabat
Aarhus er en studieby med et levende og spændende stu
diemiljø. Aarhus er samtidig uløseligt forbundet med AGF,
som har en unik position i byen.

Fællesskab
AGF vil gerne kombinere de to størrelser – studiemiljøet og AGF – og
gøre det endnu mere attraktivt for
byens mange studerende at gå til
fodbold. Derfor tilbyder klubben
gunstige priser på billetter og sæsonkort til studerende.
"Fodbold er fællesskab og fest –
og vi vil gerne med SU-venlige
priser give alle byens studerende
mulighed for at tage del i den helt
specielle oplevelse, som en AGFkamp er. Mange studerende bruger
vores kampe til socialt samvær, og

det er helt klart vores indtryk, at
en fælles tur i NRGi Park er en god
platform til at styrke sammenholdet
og fællesskabet på et studiehold
eller på tværs af studieretninger.
Det vil vi naturligvis gerne bakke
op om med studierabat på både
billetter og sæsonkort," siger Jørn
Klinge, kommerciel direktør i AGF.
Billetter
Som studerende kan du købe billetter til AGF’s kampe til 80 kroner/stk.
Disse billetter sælges kun i forsalg
på AGF.dk og i udsalgssteder rundt
omkring i byen. Et sæsonkort til

studerende koster 900 kroner og
kan købes via AGF.dk. Efter den
tredje hjemmekamp vil prisen på
kortet løbende blive nedjusteret.
oplevelse
En vigtig del af fodboldoplevelsen
er opvarmningen sammen med
vennerne, og til det formål har
AGF til den nye sæson lanceret et
nyt, hyggeligt fanområde bag Ctribunen, hvor der blandt andet er
musik og sælges fadøl til 30 kroner.
Fanområdet åbner altid to timer
før kampstart.
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DET BEDSTE
KORT OVER
AARHUS!

ET GAVEKORT DER HITTER

www.JUGEL.dk

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

Mediepartner

BRUG BL.A. AARHUS CITY GAVEKORT HER:
Salling, Magasin, Musikhuset, Fona, Sportsmaster, Skoringen,
Inspiration, Paw Sko, Aarhus Teater, Bestseller, Guldsmed
Boye, H&M, Café Smagløs, Neye, Sinnerup, Chas E.,
Kaufmann og mange, mange andre steder.
KØB AARHUS CITY GAVEKORT HER:
Musikhuset Aarhus, Posthuset på Banegårdspladsen eller
online på www.aarhus-city.dk
Find flere oplysninger om gavekortet på www.aarhus-city.dk

RAY-BAY BRILLE
INKL. GLAS

10% STUDIERABAT
PRISEKSEMPEL
RAY-BAN BRILLE MED GLAS
KR 2145 - 10% STUDIERABAT
DIN PRIS 1.930,-

Immervad 3 · Telefon 86 19 01 76

Bruuns Galleri · Telefon 32 62 7551

Ved fremvisning af gyldigt studiekort

ALTID

