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gå I
AKTIESKOLE
århus Stiftstidende lancerer i samarbejde med
Sydbank her i efteråret, et aktiespil med flotte
præmier.
I forbindelse med aktiespillet vil Århus Stiftstidende gerne invitere til aktieskole,
hvor du kan lære mere om, hvordan du handler med aktier.
Hvordan fungerer aktiemarkedet helt grundlæggende?
Kom og få et par gode staldtips.
Det sker onsdag 9. oktober kl. 17.00, i Sydbanks lokaler, Store Torv, Aarhus C
(indgang fra Rosensgade)

Investeringsrådgivere fra Sydbanks investeringscenter i Aarhus vil holde et oplæg
om aktier og investeringer, ligesom der selvfølgelig vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

Arrangementet forventes afsluttet senest kl. 20.00. Det koster kr. 70 at deltage.
Udover foredrag vil der være en sandwich og en vand.
Du vil selvfølgelig også høre mere om det kommende aktiespil. Og det er gratis at deltage.
Du tilmelder dig arrangementet ved at gå ind på: stiften.dk/aktieskole

Århus Stiftstidende . Banegårdspladsen 11 . 8000 Aarhus C . www.stiften.dk

FÅ OVERBLIK
over steder, seværdigheder

og events i Aarhus

Hent “Aarhus Guiden” gratis 
i App Store, i Play Butik eller 
via aarhusapp.dk – NU OGSÅ 
I FULD VERSION TIL ANDROID

MASSER AF 
NYHEDER PÅ 
HYLDERNE



VELKOMMEn

MUSIKHUSET

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

www.stampe-pels.dk

EFTERÅRS
NYHEDER

Læder - Rulam - Dun

HUSK!
Søndag d. 6/10
kl. 11.00 - 16.00

Skind
Korte lette jakker
Værdi 2.800

NU 998.-
Skind m/hætte
3/4 jakke m/pels
Værdi 3.900

NU 2.500.-
Rulam
Sort, brun, lys
Værdi 8.500

NU 3.998.-
Dun /Dyne
Stort udvalg
Mange farver
Værdi 3.800

NU 1.650.-

Vi indleder
sæsonen med en
flot kampagne med
vores store udvalg.

GODE BØGER TIL 
En KOLD TID

»OG BJerGene GAV GenLYd«, 
af Khaled Hosseini. Pris: 300 kr.
Forfatteren bag kæmpesuccesen »Drageløberen« er 
tilbage med en roman, der historiemæssigt læner sig 
op ad den foregående. Igen er der tale om en familie-
historie fortalt i � ere generationer. 
 
»FrYSer JeG«, 
af Martin Kongstad. Pris: 300 kr.
Martin Kongstads første roman er et frontalangreb 
på parforholdet og begynder, hvor hans prisvindende 
novellesamling slap. 
 
»Le PereGrInA«, 
af Cecilia Samartin. Pris: 300 kr.
Den cubansk-amerikanske forfatter er tilbage med 
den selvstændige fortsættelse til succesromanen 
»Señor Peregrino«.
 
 »de FOrHAdTe«, 
af Christian Mørk. Pris: 300 kr.
Romanen er første bind i en slægtstragedie om den 
danske familie Brodersen, der lader sig forføre af en 
fremmed magt.
 
»kAPTAJn dIneSen«, 
af Tom Buk-Swienty. Pris. 350 kr. 
En stor biogra� sk fortælling i to bind om den aristo-
kratiske eventyrer, kriger, jæger, politiker og forfatter 
Wilhelm Dinesen. 

»kVInden der FOrSVAndT«, 
af Gillian Flynn. Pris: 300 kr.
Psykologisk thriller om mysteriet bag det perfekte 
bryllupsfotogra� .

»SVALenS GrAF«, 
af Sissel-Jo Gazan. Pris: 300 kr.
Gazans nye bog er en passioneret relationsroman og en 
intelligent videnskabskrimi om en rystende sandhed.

Vi går en kold tid i møde – og hvad er mere rart end 

at hoppe under tæppet med en god bog og en varm 

kop kaff e. Men hvad skal du kaste dig over? Her er 

et lille udpluk af boghandlernes egne favoritter.

MaSSER aF 
nYHEDER PÅ 
HYLDERnE

af nina Hermansen
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af Marie-Louise Krejsler andersen

Tern: Tern kommer til at pryde e� erårs-
billedet, invester f.eks. i en ternet frakke 
som set hos Stella McCartney. 

FArVer: E� er mange sæsoner med 
farveløse krisetendenser, er der farver 
til e� eråret. Det handler om elektrisk 
blå, klar rød og skarp lyserød, der ses 
hos de store danske designere som 
Baum und Pferdgarten, Stine Goya og 
Malene Birger. 

LYSe TOner: »Snowleopard« eller is-
bjørn bliver stort i e� eråret og vinteren. 
Der kommer også masser af lyse nuancer, 
hvor vinterhvid dækker godt over de rå-
hvide, hvide og beige toner. Det bliver me-
get delikat og lækkert – især sat sammen 
i hele out� ts. 

SÆTTeT: Det klassisk matchende sæt 
fortsætter vinteren over, gerne i printede 
out� ts med pencilskirts og matchende 
bluse eller som trøje plus bukser. 

SOrT/HVId: Mange designere viser 
også kombinationen sort/hvid til e� er-
året, og det bliver i alle afskygninger: 

Som gra� ske, printede, som block-kom-
binationer eller i den klassiske skak-
version. Brug det helst i det rene udtryk, 
uforstyrret af farver.  

rULLekrAVen: Hitter i alle afskyg-
ninger, både som strik/stor trøje, under 
blazeren i stedet for en skjorte eller bare 
under en simpel sweatshirt. 

dYrePrInT: Det bliver endnu en sæ-
son med lækker dyreprint, gerne på dine 
»slip-on« sneakers. Notabene har f.eks. 
lavet � ne reptil-agtige slip-ons. Printede 
sæt som på afstand minder om dyreprint 
er også en del af e� erårsmoden. 

BOMBerJAkken: Bomberjakken i en 
ny uldudgave eller i klassisk dunjakke 
type er et hit i den kolde sæson, set hos 
f.eks. Wood Wood og Bruuns Bazaar. 
Her til vinter er det okay at være praktisk 
klædt på - selvfølgelig på en lækker måde.

DÉT SKaL DU GÅ EFTER

TIL DEn KOLDE
GaRDEROBE

når regnen og kulden lægger sig som en kappe 

over danmark, er det rart at være godt og mode-

rigtigt klædt på. Med hjælp fra stylist, tidligere 

designer og modeskribent rikke Charlotte Lar-

sen viser vi her vej til efterårets tendenser in-

denfor modetøj til kvinder.

 Wood Wood, 2500 kr. 
 Fås hos www.woodwood.dk 

 Notabene 1601 Snake, 1799 kr. 
 Fås på www.notabene.dk 

 Stella McCartney, 1995 eUr. 
 Fås på www.stellamccartney.com 

 Top, 899 kr. 
 Bukser, 1999 kr.  

 Fås på www.shop.baumundpferdgarten.com 

Kom ind og se vores nye flotte overtøjsafdeling
Smart overtøj

jyllands største udvalg i

Flot Strik
Fås i flere farver
                                      499,-

Bukser, der sidder 
rigtigt hver gang

Smart jakke
                            700,-

mange Flotte  
Cardigan  
hoS aaSkov

Ægte PelS veSte
i flere farver
                    Fra  999,-

Smart bluSe
2 i en
                                      600,-

mange Skindjakker
             Fra  1999,-

overtøj til PriSer, hvor alle kan vÆre med

Husk
Vi har kæmpe udvalg i smarte Hatte og  
tørklæder

Smarte
Jakker

3 farver.
Frit valg

1000,-

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

WearhouSe Strik
                              499,-
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af nina Hermansen

MODEBLOGGEREnS FaVORITTER
Susanne Andersen er 24 år gammel og blogger 

dagligt på sin modeblog lululot.blogspot.dk. 

Hun interesserer sig blandt andet for mode, de-

sign og arkitektur - og har fundet sine efterårs-

favoritter til kvinder, mænd og store børn.

 Jakke fra Won Hundred, 2200 kr.  
 Fås i str. 34-40. 

Bikersnittet er heller ikke i den-
ne sæson til at komme udenom, 
hvis man vil give lidt kant til 
sit out� t. Her fortolket af Won 
Hundred med � ne lynlåsdetaljer 
og kviltede ærmer.

Støvletten har med succes været fortolket af mange 
mærker bl.a. ACNE og Wood Wood. Dette e� erår 

vil støvletten også være at � nde i gadebilledet 
grundet dens eksklusive look. 

Kvilt i selskab med � ne guld- 
knapper og små lommedetaljer 
– et godt bud på en både praktisk 
og klædelig jakke dette e� erår. 

LÆS MED OG BLIV InSPIRERET!

Til de modige, der gerne vil 
have lidt print ind i e� er-
årsgarderoben!  Leopard 
er stadig hot, og Samsøe & 
Samsøe er med på bølgen!

 Frakke fra FWSS, 3500 kr. 
 Fås i str. S-L.  

Den klassiske, sorte frakke går 
man aldrig galt i byen med – den 
passer til alt og vil uden tvivl 
også kunne bruges i de kom-
mende sæsoner.

 Frakke fra Julie Brandt, 2499 kr.  
 Fås i str. 36-42.   

Den herreinspi-
rerede frakke til 
kvinder har med 
tiden opnået status 
som en klassiker. 
Her kombineret 
med et oversize 
� t – en god måde 
at opnå et unikt og 
cool look. 

<

 Sko fra Samsøe & Samsøe, 800 kr.  
 Fås i str. 36-40. 

Støvletten har med succes været fortolket af mange 
mærker bl.a. ACNE og Wood Wood. Dette e� erår 

vil støvletten også være at � nde i gadebilledet 

 Støvler fra Sofi e Schnoor, 1399 kr. 
 Fås i str. 36-41. 

<

 Loafers fra Ganni, 1399 kr. 
 Fås i str. 36-41.  

Loafers har opnået status som de nye ballerinaer. 
Sæt dem sammen med et par smalle, herreinspi-
rerede bukser eller et par skinny jeans for et pænt 
hverdagslook.

 Sko fra SAND, 1995 kr. 
 Fås i str. 36-41. 

De � ne detaljer i form af sløjfen og snuden giver skoen 
fra Sand lidt ekstra kant og vil fungere godt til pænere 
lejligheder – et smart alternativ til de høje hæle.  

<

RÅT OG LÆKKERT LOOK

FEDE DETaLJER

KLaSSISK YnDE

 Kviltet jakke fra 
 Baum und Pferdgarten, 2000 kr. 
 Fås i str. 34-44.  

<

OG TIL TWEEnS...
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 Sko fra Tiger of Sweden, 1800 kr. 
 Fås i str. 40-44. 

Ruskindsstøvlen er anvendelig bå-
de til hverdag og � nere brug. 

Vælg eventuelt en brun far-
ve for at give dit out� t 

lidt mere liv. 

RÅT OG LÆKKERT LOOK

 Sko fra Tiger of Sweden, 
 Fås i str. 40-44. 

OG TIL TWEEnS...OG TIL TWEEnS...

 Jakke fra Samsøe & Samsøe, 2200 kr. 
 Fås i str. S-XL. 

Collegejakken er denne sæ-
son ikke til at komme uden-
om. Her med � n detalje i 
form af læderærmer. 

Bomberjakken er god 
til et afslappet hver-
dagslook og samtidig 
dejlig praktisk. 

 Jakke fra ONLY, 500 kr. 
 Fås i str. XS-XL..

 Jakke fra Jack and Jones, 900 kr. 
 Fås i str. S-XXL. 

En parka coat er og bliver et 
must, når de kolde dage gør 
deres indtog. Jack & Jones er 
fremme med et pænt bud i en 
sej armygrøn. 

 Støvler fra Sand, 2599 kr. 
 Fås i str. 39-46. 

Igen er læderstøvlen at � nde i bu-
tikker og det med god grund 

– den er både praktisk og 
nem at sammensætte 

med andre items. KLaR TIL 
EFTERÅRET

 Jakke fra Tiger of Sweden, 3200 kr.  
 Fås i str. 46-52.

Bomberjakken kombineret med 
collegeinspirerede detaljer – to 
store tendenser, vi vil se meget af 
dette e� erår, og som man roligt 
kan iføre sig!

 Jakke fra Jack and Jones, 
 1100 kr. 
 Fås i str. S-XXL.

 Frakke fra Envii 
 by Trines Wardrobe, 700 kr. 
 Fås i str. XS-L.

Denne halvlange, kviltede bomber 
fra Envii er enkel og kan med rette 
sammensættes med nogle vilde 
farver og prints, hvis man vil give 
e� erårsgarderoben lidt ekstra liv. 

Sportsjakken er god, når man 
skal ud og nyde det dejlige ef-
terårsvejr – praktisk, behagelig 
og en god investering denne 
sæson. 

<
<

 Sko fra Accessorize, 
 349 kr. Fås i str. 36-41. 

Sneakers er komfor-
table og kommet for 
at blive – her i sej blå 
fortolkning med en 
frisk snert af neon. 

Fine ballerinaer med dyreprint. Sæt dem sammen med et 
par varme strømpebukser, og du er ’good to go’!

For nærmeste forhandler, kontakt:

ACCeSSOrIZe:   86 13 50 35
BAUM Und 
PFerdGArTen:  35 35 21 15
FWSS:  33 15 00 40
GAnnI:  33 32 44 57
JACk & JOneS:  99 42 19 60
JULIe BrAndT:  39 29 55 95
enVII:  39 10 07 20
OnLY:  99 42 19 60
WOn HUndred:  86 19 44 27
SAMSØe & SAMSØe: 35 28 51 06
SAnd:  33 11 17 18
SOFIe SCHnOOr:  70 20 93 98
TIGer OF SWeden:  80 88 48 41 

 Sneakers fra Jack and Jones, 600 kr.  
 Fås i str. 40-46.
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Søndergade 53, 8000 Aarhus C www.pawsko.dk
Neye Århus  ·  søNdergade 36 B  ·  ClemeNs Torv 8  ·  BruuN’s galleri  

 shoP ogsÅ oNliNe PÅ Neye.dK

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

2.299,- 

workbag
sKiNd. FÅs i viNrød 
og sorT.

RYGSÆK. Dun-look. Flere farver. 549,-

SKuldeRtaSKe. 
Skind. Brun, sort. 1.349,-

HÅNdtaSKe. Cognac, grå, sort. 399,-
SHoppeR. Sort, cognac, grå. 399,-

SpiNNeR. Ultra let. 4 hjul. TSA lås.

Sort, blå. Fås i 3 str. FRA  999,-
SKuldeRtaSKe. Skind. Grå, sort. 749,-
HÅNdtaSKe. Skind. Grå, sort. 1.499,-

SKuldeRtaSKe. 295,-
KoSmetiKpuNG. 145,-
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Get

Fa llfor
READY

Perfekt 
til ny og garvet

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

  4års
 gratis service og fri undervisn�ing 
siden1938

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

V. Finn GuldagerSiden 1938

www.guldager-symaskiner.dk

Bernina 350 Patchwork Edition
Perfekt Sweizer kvalitet.
Lækkert design.

NU
9.495,-

5 års
  garanti

5 års
  garanti

5 års
  garanti

Brother DS-120
Stærk hushold nings maskine.
Tråder selv nålen.

NU
2.495,-

Brother NV 150
Speciel edition - til dig der 
både syr og quilter.

NU
5.495,-



10

Shop amok / Event 2013

af Marie-Louise Krejsler andersen

Hvad er mere nærliggende end 

at lægge familiens shopping om 

søndagen? dagen hvor de fl este 

har fri og tid til at hygge om de 

kære. I Aarhus bliver den første 

søndag i måneden en aktiv shop-

ping-dag, der skal tiltrække folk 

og familier fra hele regionen.

For godt 100 år siden var søndag dagen, hvor byens pæne 
borgerskab adstadigt og i søndagstøjet promenerede ad 
fortovet på Søndergade for at se og blive set. Søndag var 
en særlig dag, som krævede særligt tøj og særlige aktivi-
teter. Nu skal det særlige ved søndagen tilbage. 

3. november skydes et stort anlagt projekt i gang med 
henblik på at gøre den første søndag i hver måned til den 
store shopping-dag i Aarhus. 

GOde TILBUd OG OPLeVeLSer
Frygt ikke! Der er ikke lagt op til, at vi alle skal træde et 
skridt tilbage og ind i år 1913 igen. Dengang holdt bu-
tikkerne ikke åbent, og kirken var nok det mest besøgte 
sted om søndagen. Men tanken om, at søndag er en sær-
lig dag, skal vi tilbage til. Det fortæller Claus Bech, di-
rektør i Aarhus City Forening, som står bag det stort an-
lagte projekt om at gøre den første søndag i 
hver måned til en oplevelsesdag for familien:

»Søndag er »familiens fridag« - dagen, hvor 
hele familien har mulighed for at tilbringe 
tid sammen.«

Både kultur-, café- og butiksliv gør i samar-
bejde søndagen til en ægte oplevelsesdag. Det 
bliver den oplagte dag sammen at tage ind til 
byen, nyde en lækker brunch på én af byens 
mange hyggelige caféer, opleve den nyeste ud-
stilling på ARoS og sammen � nde en ny jakke 
til årstiden, et par bukser eller måske bare in-
spiration til klædeskabet.

I dagene op til hver den første søndag kan 

man i Århus Sti� stidende, nøjagtig som i gamle dage, 
klippe kuponer ud af avisen og dermed få lidt ekstra ud 
af søndagsshoppingen. Kuponerne, som også kan � ndes 
på nettet, kan indløses i tilhørende butikker og udløser 
forskellige goder – det kan være et tørklæde ved køb af 
et andet, en kage til ka� en på en café eller 10 procent på 
alt i en butik. Hver kvartal trækkes der desuden lod om 
skønne præmier blandt alle indleverede kuponer – om 
en rejse til 15.000 kroner eller den - indtil videre hem-
melige hovedpræmie - til en værdi af 50.000 kroner.

BYen, der kAn LIdT Mere
Aarhus har alt indenfor oplevelsesspektret – små unikke 
butikker, spændende gadeområder, stormagasinerne, 
Bruun’s Galleri, særlige brands, nye koncepter og kon-
cept-butikker. Starbucks, A.C. Perch’s � ehandel, Royal 
Copenhagen og Nespresso er eksempler på det unikke 
og anderledes, som Aarhus kan. Den Gamle By, ARoS, 
Kvindemuseet og Musikhuset er bare nogle af de kultu-
relle tilbud, byen kan bryste sig af, mens café- og restau-
rantlivet spænder vidt fra små, smarte caféer til restau-
ranter i både den lave-, mellem og høje klasse.

Det er dette oplevelsesspektrum, der ifølge Aarhus City 
Forening kan udnyttes til fulde om søndagen – både til 
gavn for byens borgere, men også til gavn for de, der bor 
lidt længere væk. 

»Der er tegn på en større købelyst generelt, og den skal 
vi gerne fastholde her i Aarhus,« siger Claus 

Bech og fortsætter:

»Folk vil gerne handle søndag, hvis der er noget at kom-
me e� er. Se bare hvor fyldt der er i Ikea og Bilka. Men 
hvis ikke vi holder åbent, får vi jo ikke gavn af det,« for-
klarer han og henviser til, at det også er en mulighed for 
butikkerne i at få del i den omsætning, som storcentrene 
ellers har stået for.

Det udsagn bakkes op af fremtidsforsker Jesper Bo Jen-
sen, der anslår, at 20 procent af detailhandlen om nogle 
år vil ligge om søndagen. Han råder dog til, at der skal 
gøres noget specielt ud af det, fordi søndag traditionelt 
ér en speciel dag. 

»Lav noget ud af det, skab en søndagsstemning med 
gode oplevelser og spændende varer, mad og tilbud.«

Det gør byen nu – med særlige oplevelser og kuponerne, 
som måske nok er »old school«, men meget oppe i tiden. 

Så hvad enten du bor i nærheden 

eller kommer langvejs fra: 

klip og shop!

KLIP KUPOnER
OG OPLEV aKTIV SØnDaGSSHOPPInG

FaKTa:
STaRT: SØnDaG 3. nOVEMBER
Find kuponer: I Århus Stiftstidende, på aoa.dk og på aarhus-city.dk.

Indløs kuponer: I udvalgte butikker.

Vind præmier: I marts, september og december er præmien en 

rejse til 15.000 kr. I juni 2014 trækkes den hemmelige 

hovedpræmie til en værdi af 50.000 kr.

vi gerne fastholde her i Aarhus,« siger Claus 

STaRT: SØnDaG 3. nOVEMBER

klip og shop!

I Århus Stiftstidende, på aoa.dk og på aarhus-city.dk.

Foto: Jens Thaysen
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Hvad er mere nærliggende end 

at lægge familiens shopping om 

søndagen? dagen hvor de fl este 

har fri og tid til at hygge om de 

kære. I Aarhus bliver den første 

søndag i måneden en aktiv shop-

ping-dag, der skal tiltrække folk 

og familier fra hele regionen.

For godt 100 år siden var søndag dagen, hvor byens pæne 
borgerskab adstadigt og i søndagstøjet promenerede ad 
fortovet på Søndergade for at se og blive set. Søndag var 
en særlig dag, som krævede særligt tøj og særlige aktivi-
teter. Nu skal det særlige ved søndagen tilbage. 

3. november skydes et stort anlagt projekt i gang med 
henblik på at gøre den første søndag i hver måned til den 
store shopping-dag i Aarhus. 

GOde TILBUd OG OPLeVeLSer
Frygt ikke! Der er ikke lagt op til, at vi alle skal træde et 
skridt tilbage og ind i år 1913 igen. Dengang holdt bu-
tikkerne ikke åbent, og kirken var nok det mest besøgte 
sted om søndagen. Men tanken om, at søndag er en sær-
lig dag, skal vi tilbage til. Det fortæller Claus Bech, di-
rektør i Aarhus City Forening, som står bag det stort an-
lagte projekt om at gøre den første søndag i 
hver måned til en oplevelsesdag for familien:

»Søndag er »familiens fridag« - dagen, hvor 
hele familien har mulighed for at tilbringe 
tid sammen.«

Både kultur-, café- og butiksliv gør i samar-
bejde søndagen til en ægte oplevelsesdag. Det 
bliver den oplagte dag sammen at tage ind til 
byen, nyde en lækker brunch på én af byens 
mange hyggelige caféer, opleve den nyeste ud-
stilling på ARoS og sammen � nde en ny jakke 
til årstiden, et par bukser eller måske bare in-
spiration til klædeskabet.

I dagene op til hver den første søndag kan 

man i Århus Sti� stidende, nøjagtig som i gamle dage, 
klippe kuponer ud af avisen og dermed få lidt ekstra ud 
af søndagsshoppingen. Kuponerne, som også kan � ndes 
på nettet, kan indløses i tilhørende butikker og udløser 
forskellige goder – det kan være et tørklæde ved køb af 
et andet, en kage til ka� en på en café eller 10 procent på 
alt i en butik. Hver kvartal trækkes der desuden lod om 
skønne præmier blandt alle indleverede kuponer – om 
en rejse til 15.000 kroner eller den - indtil videre hem-
melige hovedpræmie - til en værdi af 50.000 kroner.

BYen, der kAn LIdT Mere
Aarhus har alt indenfor oplevelsesspektret – små unikke 
butikker, spændende gadeområder, stormagasinerne, 
Bruun’s Galleri, særlige brands, nye koncepter og kon-
cept-butikker. Starbucks, A.C. Perch’s � ehandel, Royal 
Copenhagen og Nespresso er eksempler på det unikke 
og anderledes, som Aarhus kan. Den Gamle By, ARoS, 
Kvindemuseet og Musikhuset er bare nogle af de kultu-
relle tilbud, byen kan bryste sig af, mens café- og restau-
rantlivet spænder vidt fra små, smarte caféer til restau-
ranter i både den lave-, mellem og høje klasse.

Det er dette oplevelsesspektrum, der ifølge Aarhus City 
Forening kan udnyttes til fulde om søndagen – både til 
gavn for byens borgere, men også til gavn for de, der bor 
lidt længere væk. 

»Der er tegn på en større købelyst generelt, og den skal 
vi gerne fastholde her i Aarhus,« siger Claus 

Bech og fortsætter:

»Folk vil gerne handle søndag, hvis der er noget at kom-
me e� er. Se bare hvor fyldt der er i Ikea og Bilka. Men 
hvis ikke vi holder åbent, får vi jo ikke gavn af det,« for-
klarer han og henviser til, at det også er en mulighed for 
butikkerne i at få del i den omsætning, som storcentrene 
ellers har stået for.

Det udsagn bakkes op af fremtidsforsker Jesper Bo Jen-
sen, der anslår, at 20 procent af detailhandlen om nogle 
år vil ligge om søndagen. Han råder dog til, at der skal 
gøres noget specielt ud af det, fordi søndag traditionelt 
ér en speciel dag. 

»Lav noget ud af det, skab en søndagsstemning med 
gode oplevelser og spændende varer, mad og tilbud.«

Det gør byen nu – med særlige oplevelser og kuponerne, 
som måske nok er »old school«, men meget oppe i tiden. 

Så hvad enten du bor i nærheden 
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HJÆLP TIL 
PROBLEMERnE

Hvad enten man kæmper med tørt hår, røde 
knopper efter barbering eller pigmentforan-
dringer, så er det frustrerende i dagligdagen. 

Vi har spurgt materialist 
Sissel Rosenkilde fra Matas 
i Søndergade om gode råd 
til de mest gængse problemer 
for både mænd og kvinder.

rØde knOPPer eFTer BArBerInG
Eneste og bedste råd er, at man skal bruge et rent barber-
blad. Gillette, som kan bruges � ere gange, vaskes e� er brug 
og inden brug enten med lidt sæbe eller sprit. Ifølge Sissel 
Rosenkilde skyldes de røde knopper, at bakterier spredes 
med barberbladet. Derfor er det også vigtigt at vaske huden 
inden barbering. Brug af skum/gele forhindrer ri� er og sår.

FedTeT eLLer TØr VInTerHUd
Begge dele skyldes en ubalance i huden, og hudplejen er 
et sted at begynde. Det handler om at � nde det rette pro-
dukt, som bringer huden i balance igen. Når man har sør-
get for at bruge den rigtige hudpleje, kan man vende det 
indad og overveje, om der kan være ting i ens livsstil, der 
kunne ændres.

Alle hudtyper skal bruge fugt; det er det vigtigste. Til fedtet 
hud går man e� er et produkt, der er a� edtende og måske 
desin� cerende. Spørg altid e� er hjælp - det vigtigt at få af-
klaret, hvad problemet er. En tør hud kan stadig godt virke 
fedtet på over� aden.

SkÆL
Der er to typer skæl. Den i tør hovedbund og den i fedtet 
hovedbund. Men det, at du har tør eller fedtet hovedbund 
er ikke ensbetydende med, at du har skæl. Lad være med at 
bruge for varmt vand - det udtørrer huden. Brug styling i 
håret, ikke i hovedbunden. Særligt til fyre: Brug en sham-
poo som vasker styling-produktet ordentligt ud. Lad være 
med at bruge hat og andet, der lukker hovedbunden inde.

SVed
Sved lugter ikke. Det er først, når den kommer ud på hu-
den, at hudens syreniveau, fedt og ph-værdi får sved til at 
lugte. Det er meget individuelt, hvad der virker, så der er 
kun at prøve sig frem. Man kan blive immun overfor sin 
deodorant, så har man brugt det samme mærke længe, kan 
man forsøge at ski� e den ud. 

PIGMenTFOrAndrInGer
Pigmentforandringer skyldes en skade i huden, f.eks. sol, 
hvor melaninen klumper sammen og skaber brune plet-
ter, modsat normalt, hvor den trækker op i et ensartet lag 
som beskyttelse. Hos gravide skyldes pigmentforandrin-
ger typisk hormonforandringer, og det går i visse tilfælde 
væk af sig selv. 

TYndT HÅr/FÆLder
Brug din sunde fornu� . Lev sundt, spis ordentligt. Massér 
også gerne hovedbunden - det stimulerer og trækker blod 
til hovedbunden. Det er naturligt, at man fælder lidt, og jo 
længere hår man har, jo mere fælder man. 

Sissel Rosenkvist vil ikke garantere, at det virker, men hen-
viser til, at producenten på pakken dokumenterer en eff ekt.

Juhldahl har masser af naturlige og plejende 
ingredienser og Shampoo No. 3 er god til beg-
ge typer skæl. Man kan bruge No.1, hvis det 
klør. Brug kuren en gang i ugen.

Shampoo No.1, 200 ml., 94,95
Skælshampoo No. 3 200 ml., 94,95
Kur-Shampoo No. 4 plus+, 100 ml. 164,95

 MOd SkÆL: 
 Produkter fra Juhldahl  

Matas Propylakohol 35 % 175 ml. 30,- 
Kan bruges til at desinfi cere 
barberblade med.  FØr/eFTer BArBerInG: 

 Produkt fra Matas  

Fedtet hud: 
Matas Ansigtsvask 
250 ml., 54,95
Matas Ansigtsvand 
500 ml, 74,95

 MOd TØr/FedTeT HUd: 
 Produkter fra Matas  

Alluminiumsklorid trækker porerne 
sammen og mindsker sveden fra det sted, 
man kommer det på. Risikoen er, at man 
sveder mere et andet sted på kroppen.

 MOd SVed: 

Clinique Even Better 
Clinical Dark Spot 
Corrector, 50 ml. 655,-

Even Better Skin Tone 
Correcting Moisturizer 
SPF 20, 395,-

 MOd PIGMenTFOrAndrInGer: 
 Produkter fra Clinique 

Ved tyndt hår, som fl yver rundt, 
kan man bruge en volumensham-
poo, der løft er håret. 
Matas Volumen Shampoo 
250 ml. 31,95 

 MOd TYndT HÅr: 
 Produkter fra Matas / Gibidyl 

VI kender deT nOk ALLe
– HUden, HÅreT OG krOPPen, der VOLder PrOBLeMer I HVerdAGen. 
Her FÅr dU kOnkreTe rÅd FrA MATAS-MedArBeJderen.

Tør hud: Tør hud har ikke ‘lyst’ til vand, så 
man renser bare med en vatrondel og rense-
mælk og slutter med skintonic. 
Matas Rensemælk 250 ml. 54,95 
Matas Mild Skintonic, 500 ml. 69,95

Safety5days deodorant, 
30 ml. 159,95
Biotherm Deo Pure Invisible Roll 
On 48H, 75 ml. 165,95 

Produktet spreder pigmenteringen og får 
hudforandringerne til at synes mindre. 

Gibidyl Advanced Shampoo, 
150 ml. 279,-

Gibidyl shampoo stimulerer hår-
vækst. Hair Volume, 30 tabl, 208,-

<
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DET BEDSTE 
KORT OVER 
AARHUS!

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, i Salling 
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 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 valg-
frit 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 HITTER

Mediepartner
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kd.okswap.www:esserdA

699,-

599,-599,-

699,-

Søndergade 53, 8000 Aarhus C

TILMELD DIG PAW SKO KUNDEKLUB

Send SMS PAW AA15 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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drømmer du om en Wegner-stol, et bønne-

bord eller et unikt stykke kunsthåndværk? 

I Aarhus er udbuddet af bolig- og interiør-

butikker bredt og yderst varieret. Lad dig 

eksempelvis inspirere i disse ni butikker, 

hvor boligtilbehør er i højsædet. 

TIdenS MØBLer
Tidens Møbler er en møbelbutik med et meget stort udvalg af klassisk 
såvel som mere moderne design. Her får du alt fra Montana reoler til 
Design By Us lamper. Der er også indrettet en Hay-shop i butikken.

1 + 1 TeXTIL deSIGn
Butikken 1+1 Textil udstiller og sælger kunsthåndværk og design in-
denfor kategorierne tekstil, keramik og smykker. Så er du på jagt e� er 
boligtilbehør i mindre størrelse, er den hyggelige butik i Grønnegade 
bestemt et visit værd.

deSIGner ZOO
Der er striber og prikker. Farver og former. Keramik og glas. Den smar-
te Designer Zoo har masser af spændende og unikt kunsthåndværk på 
hylderne - og sælger trendy, dansk design til de modebevidste.

reSTYLed
I april åbnede designer Tina Edgår sin butik Restyled i Aabyhøj. Her 
� nder man både borde, bænke, puder, stole og hylder, som alle har 
fået en tur i forvandlingsmaskinen. Udbuddet af varer ændrer sig 
konstant - og der er aldrig to af samme slags. 

SMUkSAk
Smuksak er et kreativt butiksfællesskab i midten af Aarhus. Her 
sælges udelukkende håndlavede produkter, der spænder vidt fra 
smykker, brugskunst og interiør til børnetøj og tilbehør til den 
voksne garderobe.

ILLUMS BOLIGHUS
Udenfor bykernen ligger det store Illums Bolighus. Her får du det 
bedste indenfor skandinavisk og internationalt design. Den år-
husianske afdeling af det ikoniske bolighus åbnede i 2008 - og der 
er rig mulighed for at boltre sig på hele 3.000 m2.

HØJkAnT
Den hyggelige butik Højkant ligger på Skt. Pauls Kirkeplads - og 
her arbejder seks kunstnere fast. De råder over værksteder og 
en fast plads til produkter i butikken. Der er altså tale om både 
værksted, galleri og butik - og er man på jagt e� er unika-varer, 
er Højkant et besøg værd.

MInT. 
mint. er en ny butik på Frederiksbjerg, hvor du kan � nde ud-
valgte og unikke produkter indenfor design, interiør og gra� sk 
kunst.  Produkterne � ndes på internationale designmesser og 
ved hjælp af et bredt europæisk netværk. 

COOLCOW&CO
Klos op ad togskinner ligger den helt nye butik CoolCow&Co, 
der er et yderst frisk pust. Her � nder du alskens puder, tæpper 
og andet boliginteriør i skind, strik og genbrugsmaterialer. 

 TIdenS MØBLer 

 Klostertorvet 10, Aarhus C.  reSTYLed 

 Silkeborgvej 257, Aabyhøj. 

 HØJkAnT 

 Skt. Pauls Kirkeplads 11, Aarhus C.  MInT. 
Stadion Allé 13A, Aarhus C. 

 deSIGner ZOO 

 Badstuegade 19, Aarhus C.  1 + 1 TeXTIL deSIGn 

 Grønnegade 41, Aarhus C. 

 SMUkSAk 

 Borggade 10, Aarhus C. 

 ILLUMS BOLIGHUS 

 Vintervej 7 , Aarhus V. 

 COOLCOW&CO 

 Bruuns Bro 5, Aarhus C. 

Foto: Illums Bolighus

FEDE BUTIKKER 
MED aLT GODT TIL 
HJEMMET
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MAGASIN TØRKLÆDE

350 kr.
2 stk. 550 kr.

Kun i
Magasin

Åbent
hverdag
10-20

MANDAG -SØNDAG
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SÆT PRÆG PÅ EFTERÅRET
I en kold og mørk tid gælder det om at sætte sit personlige præg på 

vinteroutfittet. For det skal både være praktisk og smart.

For nærmeste forhandler, kontakt:

AdAX:  43 44 44 10 
BAUM Und 
PFerdGArTen:  35 35 21 15
FWSS:  33 15 00 40
H&M:  70 21 22 00
JUST FeMALe:  70 27 10 07
nn07:  20 18 57 47
SAMSØe & SAMSØe:  35 28 51 06
SAnd:  33 11 17 18
TIGer OF SWeden:  80 88 48 41 
VerA MOdA:  99 42 19 60
WOn HUndred:  86 19 44 27

 HAM: 
Læderhandsker fra Samsøe Samsøe,  
 400 kr. 

 HAM: 
 Halstørklæde fra Samsøe Samsøe, 
 300 kr. 

 HAM: 
 Halstørkææde fra Sand, 
 699 kr. 

 HAM: 
 Hat fra Tiger of Sweden, 
 450 kr. 

 HAM: 
 Handsker fra NN07, 
 499 kr. 

 HAM: 
 Hue fra Won Hundred, 
 300 kr. 

 HAM: 
 Halstørklæde fra NN07, 
 699 kr.  HAM: 

 Lædertaske fra H&M, 
 750 kr. 

 Hende:  
 Taske fra Adax, 
 1499 kr. 

 Hende:  
 Handsker fra Baum und Pferdgarten, 
 1600 kr. 

 Hende:  
 Hue fra FWSS, 
 300 kr. 

 Hende:       
 Halstørklæde fra Just Female, 

 300 kr. 

 Hende:       
 Halstørklæde fra Just Female, 

 300 kr. 

 Hende:  
 Handsker fra Samsøe & Samsøe, 
 300 kr. 

 Hende:  
 Handsker fra H&M, 
 80 kr. 

 Hende:  
 Tophue fra Vero Moda, 
 100 kr. 

 Hende:  
 Halstørklæde fra H&M, 
 400 kr. 

 Hende:  
 Handsker fra Vero Moda, 
 150 kr. 



PROFIL OPTIK  
BRØBECHER
AARHUS C
RYESGADE 6
TLF. 86 12 64 10

PROFIL OPTIK  
BRØBECHER
AARHUS C
GULDSMEDGADE 4
TLF. 86 13 98 00

PROFIL OPTIK  
TRANBJERG
KIRKETORVET 6
TLF. 86 29 32 92

PROFIL OPTIK  
LYSTRUP
CENTERVEJ 85
TLF. 86 22 21 00
 
 

PROFIL OPTIK
HORNSLET
TINGVEJ 12B
TLF. 86 99 66 66
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FØR DIG FREM I FaRVER,
nÅR DU TRÆnER

I EFTERÅRET OG VInTEREn RYKKER TRÆnInGEn FOR DE FLESTES VEDKOMMEnDE InDEnFOR

nÅR DU TRÆnER

 Reebok RF Fitted Capri, 350 kr. 
 Fås i str. S-L. 

Buksen er fra Reeboks nye 
CROSSFIT kollektion og er 
stretchbar, men med fasthed 
i sto� et, så den synes muskel-
komprimerende. Buksen er 
antibakteriel. 

 Nike District 72 Crew W, 450 kr. 
 Fås i str. XS-L. 

En � ot og feminin bluse. 
Modellen er designet med 
en løs pasform og stor 
rund halsåbning. Blusen 
har ribstrik nederst og ved 
håndled, hvilket sikrer en 
behagelig pasform. Perfekt 
til brug mellem træning, el-
ler som en smart og sporty 
hverdagsbluse.

 Reebok RF Delta OTH, 700 kr. 
 Fås i str. S-XXL.  

En lækker, funktionel sweatshirt i elastisk kvali-
tet til herrer. Sweatshirten er i Reeboks PLayDry 
kvalitet, som sikrer en bedre svedtransportering 
og komfort ved at sikre god bevægelsesfrihed. 
Sweatshirten er fra Cross� t-kollektionen.

 Purelime Seamless Sports Top, 200 kr. 
Fås i str. XXS-XL.   

Træningstop uden syninger lavet af ela-
stisk stof. Toppen er åndbar, svedtrans-
porterende og hurtigtørrende.

der er fem områder i 
fokus for tiden.

kOMPreSSIOnS BekLÆd-
nInGSGenSTAnde: Forskning 
bekræ� er i stigende grad, at tøjet 
kan have en positiv indvirkning på 

iltoptagelsen 
– hvilket i sidste ende forbedrer styrke, 

udholdenhed og restitutionstid. 

FUGTTrAnSPOrTerende MATerIALe: 
Her taler vi om det såkaldte ”mesh stof”. Mesh 
� bre bevæger fugt væk fra kroppen og gør træ-

ningen mere behagelig. 

AnTIMIkrOBIeL BeSkYTTeLSe:
 Tøj, der kan forhindre vækst af bakterier og har 

lugthæmmende egenskaber. 

ØkOVenLIGe PrOdUkTer: 
Her er der tale om produkter i naturlige tekstiler 

som uld, bambus og kokos. Varerne er ikke på 
Sport 24’s hylder endnu, men kommer det i 

sæsonen 2014.

TØJeT TIL en AkTIV LIVSSTIL: 
Vi er altid på farten, så ifølge Sport 24 går 

forbrugerne e� er styles, prints og designs, der 
fungerer til alt og alle steder – når du er i træ-
ningscenteret til styrketræning, ude og gå med 

hunden eller på vej hjem fra træning.

 Reebok R Crossfi t Nano 3.0, 1100 kr. 
 Fås i str. 40,5-45,5.  

Et par lette og � eksible træ-
ningssko til alsidig træning 
til kvinder. Overdelen er 
åndbar og fremstillet i en 
ultralet Flywire konstruk-
tion, som sikrer optimal 
stabilitet, støtte og komfort 
under træning. 

En � ot og feminin bluse. 
Modellen er designet med 
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 Nike Free Bionic, 800 kr. 

<

<

Reeboks mest alsidige træningssko til herrer. Sko-
en er nummer tre i rækken af CrossFit modellerne. 
Modellens hælkappe er stabil, mens forfoden er 
udstyret med en suveræn støddæmpning. 

 Adidas TF PREP Seas, 300 kr. 
 Fås i str. S-XXL.  

En lækker svedtrøje i Adidas’ Cli-
maCool-kvalitet for en rigtig god 
svedtransportering og komfort. 
Trøjen er fra Adidas’ Tech� t -kol-
lektion med kompression, super 
pasform og høj svedtransportering.

FØR DIG FREM I FaRVER,
nÅR DU TRÆnER
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 Kari Traa Myrblå vinge Tee, 300 kr.
 Får i str. S-M. 

Trøjen er en funktionel T-shirt 
til kvinder, baseret på KT Sporty 
for bedre svedtransportering og 
komfort. Samtidig har Kari Traa 
anvendt en speciel metervare, der 
giver en ekstra god åndbarhed. En 
lækker T-shirt til høj aktivitet så 
som løb eller � tness.

En funktionel top til kvinder. Træningstoppen 
er med til at formgive og forbedre � guren. In-
dertrøjen er med specieldesignede Shape’n’Hug 
paneler, der leverer overordnet komprimering 
og slanker omkring mave og livet. 

 Reebok Spray Paint CRP til kvinder, 
 250 kr. Fås i str. XS-XL. 

Lækker T-shirt til kvinder. Modellen er lavet i 
en let og funktionel kvalitet med PlayDry tekno-
logi, som gør den svedtransporterende. 

 Reebok Hopkick Capri, 350 kr. 
 Fås i str. L-XL – og i sort/gul i str. XS, S og L.  

Komfortable og svedtrans-
porterende træningstights i 
3⁄4 længde til kvinder. Model-
len er lavet i en strækbar kvali-
tet, hvilket betyder, at den slut-
ter tæt til kroppen om der så står 
yoga, dans eller noget helt tredje på 
programmet. 

 Adidas Sonic Boost, 1.100 kr. 
 Fås i str. 41 1/3-49 1/3.  

Neutral løbesko til herrer. Skoens 
unikke cellulære mellemsål, der 
består af bittesmå kapsler, mulig-
gør at energien fra løb bliver ab-
sorberet og frigivet på en ensartet 
måde. Fås også til kvinder.

 Reebok Realfl ex Fusion TR 2.0, 800 kr.  
 Fås i str. 36-42.

En � ot og behagelig træningssko til kvinder. Model-
lens sål er let og � eksibel og lader fødderne bevæge 
sig frit og naturligt. Den bløde mellemsål giver både 
en suveræn støddæmpning og en god kontakt med 
underlaget. Fås også til mænd.

<

 Reebok SWL DBL Lay TK, 500 kr. 
 Fås i str. S-XL.  

TRÆn DIG SUnD

Hvad skal du iføre dig, hvis du ligesom man-

ge andre danskere overvejer eller netop har 

meldt dig ind i et fi tnesscenter? 

I samarbejde med sportsbutikken Sport 24 

giver  vi dig her en nøje udvalgt guide til, 

hvad du skal gå efter i denne sæson for at 

være moderigtig og up to date med de se-

neste tendenser i sportsverdenen.

<
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stroeget-aarhus.dk
S T RØ G E T: F R A B A N E G Å R D E N T I L B I S P E TO RV

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

Tre forskellige former
for danseshow:
➜ Folkedans på Sct. Knuds Torv
➜ Linedans på Sct. Clemens Torv

v/Georg Jensen

➜ VM Dans på scenen foran Salling

Kom ind og oplev stemningen.
Vi er “vild med dans” på Strøget

Strøget sprudler 
og inspirerer

VI ER SELVFØLGELIG
HELT FREMME I SKOENE
MED DET SIDSTE NYE.
BUTIKKERNE ER FYLDT
MED EFTERÅRETS MEST

SPÆNDENDE LOOK,
OG VI GLÆDER OS TIL

AT VISE DIG DET....



Kom ind i din special butik.
Her finder du alle de moderne modeller, kombineret med 

en super comfort og en professionel vejledning.
Vi glæder os til at se dig.

Hilsen
Mai og Cecilie

Ryesgade 28
8000 Århus C
tlf. 6226 5175Lettere Mere fleksible Mere plads Mere stødabsor-

berende

R I E K E R A N T I S T R E S S

Damestr.

600,-

Damestr.

650,-

Damestr.

800,-Herrestr.

700,-

Damestr. 700,-
NU KUN

350

Damestr.

700,-

NU KUN

400
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Af Marie-Louise Krejsler Andersen

S T E M  P Å  D I N E  F A V O R I T T E R
A O A . D K / B Y E N S B E D S T E

VIND    EN
DRØMME  REJSE

FOR TO
TIL PARIS

PRÆSENTERES AF

...lyden af Aarhus 

I SAMARBEJDE MED REJSEN ER SPONSERET AF

Er du i tvivl om, hvad du skal 

have på til julefrokosterne?

Mangler du lidt til at krydre 

garderoben med, eller har du 

behov for et outfi t til den kom-

mende jobsamtale? 

Personlig shopping er et udbredt fænomen i USA og 
i lidt mindre grad i Europa. Og nu er det for alvor 
også kommet til Aarhus. Det lyder ellers næsten for 
amerikansk til at være sandt: En personlig shopper, 
der klarer det hårde arbejde, mens du drikker lidt 
vand og vender � ngeren op eller ned til det, du ifører 
dig i prøverummet. 

Ikke desto mindre er det, hvad � ere butikker i byen 
tilbyder.

Bestseller i Ryesgade har siden april i år tilbudt bu-
tikkens kunder at booke en times gratis personlig 
shopping. Det samme gør Bahne i Bruun’s Galleri, 
Cos på Store Torv og Magasin. I Magasin tilbydes 
som noget nyt nu også bra� tting, hvor personalet 
hjælper med � nde den rigtige størrelse BH og de 
bedste former og faconer.

Så har du ikke fundet inspiration nok i magasinet 
her, så er der hjælp at hente hos de personlige shop-
pere i byen. I Magasin og Cos kan mænd også få 
hjælp til at shoppe.

FÅ LIDT EKSTRA SERVICE 

SHOPPING-
HJÆLP: 

MAGASIN, BAHNE, BESTSELLER, COS... 
ALLE TILBYDER DE MED EN PERSONLIG SHOPPER AT 
HJÆLPE DIG MED INDKØBENE. 
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Deltag i Århus Stiftstidende og Sydbanks store aktiespil  
med en samlet præmiesum på 50.000 kr.

Du får en million fi ktive kroner, som du kan investere  
– helt uden risiko. Til gengæld kan du vinde præmier 
for 50.000 kroner.

Tilmeld dig på stiften.dk/aktiespil
i perioden 30. september - 21. oktober.
Aktiespillet løber fra 14. oktober - 22. november.

Spurtpræmie til de hurtige
Tilmeld dig senest den 7. oktober, og deltag   
i lodtrækningen om 3 x 3 fl asker rødvin.

Præmier
1. præmie: 25.000 kr.  kontant

2. præmie: 10.000 kr.  kontant

3. præmie: 5.000 kr.  kontant

4. præmie: 3.500 kr.  kontant

5. præmie: 2.500 kr.  kontant

2 ugepræmier:  15 stk. Sydbank-aktier.

(Værdi ca. 4.200 kr. Kan udbetales som kontant gevinst   
til gældende dagskurs.)

Præmier for 50.000 kroner  
i Århus Stiftstidende og 
Sydbanks store aktiespil

12
18

5.
09

13

Gratis
at deltage
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leVeRandøR aF shopping og opleVelsesmulighedeR til hele kongeRiget

EFTERÅRS-
EVENTS

Den Gamle By:
Tag tidsmaskinen 
tilbage til 70’erne

Forestillinger: 
Store shows i 
Musikhuset

Eventkalender: 
Fede oplevelser 
i eft eråret 2013

EVENTS
I AARHUS
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Velkommen
efterårsferien nærmer sig med hastige skridt – 
efterårssolen kaster sine sidste stråler over 
aarhus, og vi ser frem til et efterår spækket med 
begivenheder og aktiviteter i smilets by.

smil med eFteRåRssolen

indholdsFoRtegnelse

koloFon

02 Velkommen 

04 aktivitetskalender for efterår og vinter 

05  aktivitetskalender for efterår og vinter 

06 aros

08 eM i håndbold 

10 70ér bydelen i den gamle by

12  arrangementer i Musikhuset

13  Musik du sKal høre..

14 Mad: Mit autentiske danmark

14 extrem mandehørm 

udgiver: århus stiftstidende i samarbejde med 

aarhus City forening. 

udgives den 6. oktober 2013. 

annoncesalg: århus stiftstidende. 

ansvarshavende: dorthe Carlsen.

tekst: nina Hermansen, Marie-louise Krejsler 

andersen 

Produktion: Jugel&Co, aarhus. 

tryk: berlingske avistryk a/s og Vinderup bog-

trykkeri a/s. 

der tages forbehold for trykfejl, 

dato-/prisændringer m.m. 

efteråret og efterårsferien by-

der på et væld af aktiviteter for 

børn og voksne. 

Er du til indendørs hygge, kan du afl ægge et besøg på 
ARoS, der fra 12. oktober præsenterer den enestående 
udstilling ”PAS DE DEUX ROYAL”  - et møde mellem 
Dronningens og Prinsgemalens kunst. Eller rejs tilbage 
til 1970’erne, hønsestrik og lilla bleer og oplev det popu-
lære ”Tårnborg” og 70’er bydelen i Den Gamle By.  ”Er du 
mere til musikalske oplevelser byder Musikhuset på alt 
fra ballet, musicals og comedy til rock og jazz, ligesom 
der også er et hav af begivenheder for børnene.

traditionen tro bYder efterårsferien 
også På Mange aKtiViteter.
På Naturhistorisk Museum kan du gå i ”Ulvens fod-
spor” og opleve sjove, fantastiske og frygtindgydende 
aktiviteter. 

Hvis du ønsker mere gys, er et besøg i Tivoli Friheden 
et oplagt valg. Her vil der nemlig traditionen tro være 
Halloween med gys og masser af græskarhoveder – det 
bliver uhyggeligt hyggeligt.
I eft erårsferien kan du også opleve madmessen ”Mit 
Autentiske Danmark” i Ridehuset med smagsprøver 
på skønne, danske kvalitetsprodukter, værksteder for 
børn, musik og meget andet.

Man Kan iKKe sige efterår uden at sige 
sHoPPing i CitY. 
For når vejret ændrer sig, og kulden står for døren, skal 
der handles nye rober ind til hele familien. Hvad enten du 
mangler solide vinterstøvler, en lækker vinterjakke eller 
fl yverdragt til børnene, så står de mange forretninger i 
City klar med masser af lækre eft erårsvarer. 
Og hvorfor ikke kombinere shoppingen med et lækkert 
måltid mad? Restauranterne i Aarhus ligger højt på det 
kulinariske landkort, og det kan kun anbefales at forkæle 
dig selv og din familie med en smagsoplevelse ud over 

det sædvanlige. Desuden er Aarhus som bekendt caféer-
nes højborg, så hvad er mere oplagt end at rive en dag 
ud af kalenderen til brunch eller frokost kombineret med 
shopping i byens mangfoldige udvalg af specialbutikker 
og stormagasiner.

I eft eråret har Aarhus City således de perfekte rammer 
med lækre shoppingmuligheder, masser af aktiviteter og 
et spændende café- og restaurationsliv, som tilsammen 
giver byen dens særlig puls, sjæl og mangfoldighed.

Vi ser frem til at byde dig 
hjerteligt velkommen
i Aarhus City.

Claus Bech, 
Direktør

shop amok / event 2013



MUSIKHUSETAARHUS.DK / MENUER OG BORDBESTILLING: johan r. tlf. 22 30 00 92

ROSA FRA ROULADEGADE
8. MARTS

MUMMENSCHANZ
MIMETEATER FOR HELE FAMILIEN
13. OKTOBER

SNEHVIDE OG DE 2 DVÆRGE
12. OKTOBER

GOD JUL CIRKELINE
7. DECEMBER

DISNEYKONCERTEN
MED DR UNDERHOLDNINGSORKESTER
18. JANUAR

DEN KGL. BALLET

NØDDEKNÆKKEREN
29. - 30. DECEMBER
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af nina hermansen

efterårsferie er tid til at kravle ned under tæppet og gemme sig 

med en god film. Men det er også tid til samvær, hygge og ture i 

byen. Vejret er utilregneligt på denne tid af året, men aarhus har 

heldigvis mange aktiviteter både ude og inde. Hvad enten ferien 

skal stå på børnesjov, kærestehygge eller finkultur, er det muligt 

at få en oplevelsesrig uge med plads til både fordybelse, fornø-

jelse og fart over feltet. 

gå eFteRåRet i møde

efterårsferie for børn
en dag soM barn i 1864/1927
Den Gamle By, 12.-20. oktober kl. 10-17. Pris: 110 kr.
Børn mellem otte og tretten år kan alle dage i eft erårsferien 
rejse tilbage i tiden og for en dag opleve at være barn i 1864 
eller 1927 i Den Gamle By.

sKoVMøllen i sVing
Skovmøllen, 13.-20. oktober kl. 12-17. Gratis.
Oplev det vandtrukne savværk i funktion – og se, hvordan 
møllen fungerer.

sVed På Panden
DGI-Huset, 13.-20. oktober kl. 10-16. Pris: 50 kr.

Huset er åbnet for non-stop klatring, 
aktiviteter i springsalen, hoppeborg 
og hoppepude, lege og boldspil.

Monster På filuren
Filuren, 12. og 14.-19. oktober kl. 11 og 
13. Pris: 80 kr.
Filuren er klar med en forestilling 
med plads til både gys og grin. Fa-
milien skal med på en rejse helt dér 
ind, hvor vi alle frygter, hvad der kan 
gemme sig under sengen.

Wafande
Voxhall, 13. oktober kl. 14. Pris: 135 kr.
Den danske reggae-stjerne Wafande er populær blandt 
store og små. Men da de sene koncerter på byens spilleste-
der i høj grad henvender sig til et voksent publikum, giver 
Wafande en helt særlig børnekoncert på Voxhall søndag 
13. oktober. Voksne har kun adgang som ledsager til børn 
og unge under 15 år.

fugle-dYr-HobbY-fritid
Århus Firma Sport, 12. oktober kl. 9-17 og 13. oktober 
kl. 9-16. Pris: 40 kr./gratis for børn.
Få en levende start på eft erårsferien, når Århus Fuglefor-
ening inviterer til messen Fugle-hobby-dyr-fritid i Århus 
Firma Sports lokaler i Aarhus N. Her er alt fra fugle og rep-
tiler til julepynt, smykker og blomster.

ulVens fodsPor
Naturhistorisk Museum, 12.-20. oktober kl. 10-16. 
Pris: 60 kr./gratis for børn.
Hold eft erårsferie i ulvens fodspor med masser af sjove, 
spændende, fantastiske og frygtindgydende aktiviteter på 
Naturhistorisk Museum. Se hvordan døde dyr genopstår, 
kom tæt på en dissekering og få brudt fobier i museets 
»gåsehuds-zone«.

HalloWeen
Tivoli Friheden, 12.-20. oktober kl. 11-18. Pris: 90/70 kr.
Uhyggen breder sig i Tivoli Friheden, der i ferien bliver 
invaderet af skrækindgydende væsner og kæmpe-edder-
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efterårsferie for unge
tHe eCleCtiC MoniKer 
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Wafande

Voxhall

gå eFteRåRet i møde

daniel norgren
Atlas, 16. oktober kl. 20, pris: 140 kr.
Er du til eksperimentel garage-blues, så kig forbi Atlas ons-
dag 16. oktober. Her præsenterer svenske Daniel Norgren 
sine fi ne sange. Norgren, der både synger og spiller trom-
mer og guitar, forener og kombinerer genrer som gospel, 
blues, folk og country.

ModeMeKKa
Ridehuset, 12. oktober kl. 10. Pris: 112 kr.
Hvis man vil have fi ngrene i de nyeste kollektionsprøver, så 
tag det store dankort under armen og kig forbi Ridehuset 
lørdag 12. oktober. Her er det muligt at gå amok i tøjind-
køb. Hvis du skal ind denne dag, skal du have en såkaldt 
»Kom først«-billet, der kan købes i forsalg i Ridehuset fre-
dag 11. oktober fra kl. 12-18 og lørdag 12. oktober kl. 8-12.
 
dunÉ
Fatter Eskil, 18. og 19. oktober kl. 22, pris: 245 kr.
Jyske fans har en unik mulighed for at opleve Dúné helt tæt 
på, når de giver dobbeltkoncert på Fatter Eskil 18. og 19. 
oktober. Med blot 140 billetter til salg per aft en venter der 
århusianske fans en særlig koncertoplevelse med Mattias 
Kolstrup og Co.

efterårsferie for voksne
oPus KlaVerfestiVal
Musikhuset Aarhus, 7.-11. oktober kl. 19.30 og 12.-13. okto-
ber kl. 15, gratis.
Hvis man er til klavermusik, er det værd at kigge forbi Mu-

sikhuset i ugen op til eft erårsferien. Her fi nder årets Opus 
Klaverfestival sted – og pianister fra hele verden kommer 
forbi og spiller.
 
brYlluPsMesse
Hotel Scandic Aarhus City, 20. oktober kl. 11-15. Pris: 50 kr.
Skal du gift es i 2014, drømmer du om at fri til din udkårne 
eller skal du til venner eller families bryllup, så besøg Bryl-
lupsmessen på Hotel Scandic Aarhus City søndag 20. okto-
ber og lad dig inspirere.

daVid russell
Helsingør � eater, 14. oktober kl. 20. Pris: 219-319 kr.
Den legendariske verdensstjerne på klassisk guitar David 
Russell spiller værker af Scarlatti, Granados, Sérgio Assad 
og Couperin ved en koncert i Den Gamle By. Det er en del 
af Aarhus Guitarfestival. 

udsøgt sMerte
Teatret Svalegangen, 9.-18. oktober og 20. november til 7. 
december, onsdag-fredag kl. 20, lørdag kl. 16. Pris: 180 kr.
Hjerte rimer på smerte. I eft eråret kan du opleve Ellen Hil-
lingsø i hovedrollen som den ulykkelige kvinde i Svalegan-
gens forestilling »Udsøgt Smerte«. Den reumertvindende 
instruktør Jacob F. Schokking står bag. 

den dresserede Mand
Aarhus Teater, 16.-19. oktober, hverdage kl. 19.30, lørdag kl. 
16. Pris: 158-305 kr.
Vi kender Waage Sandø fra skærmen og scenen – men han 
er også en dygtig bagmand. Han står således for iscenesæt-

telsen af den humoristiske og tankevækkende forestilling 
»Den Dresserede Mand«, der opføres på Aarhus Teater i 
ferien. John von Düff els stykke er stærkt inspireret af Es-
ther Vilars bog af samme navn – og er et kærligt indspark 
i kønsrolledebatten.

We are all eQual
Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By, til 31. december. 
Åbent i ferien: Alle dage kl. 10-17. Pris: 110/55 kr.
Den danske kunstner Finn Nygaard udstiller for tiden 100 
plakater med serietitlen »We are all equal« med undertitlen 
»Th e Faces of Racism Revealed« på Dansk Plakat Museum 
i Den Gamle By. Med enkelte undtagelser består plakat– 
serien af en række portrætter af enten nulevende, histori-
ske eller fi ktive fi gurer, der er kendt i off entligheden. 
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af Vivi sjøner / aRos

der bliver al mulig grund til at af-

lægge aros et besøg i efteråret. 

Museet byder nemlig på intet rin-

gere end en unik royal udstilling. 

Med udstillingen ’PAS DE DEUX ROYAL – et kunstnerisk 
møde’ får de besøgende mulighed for at se et bredt udsnit 
af de værker, som H.M. Dronning Margrethe II og H.K.H. 
Prinsgemal Henrik har skabt gennem et langt liv som ud-
øvende kunstnere. De godt 150 udstillede værker er udvalgt 
i tæt samarbejde med regentparret og viser for først gang de-
res kunst i dialog med hinanden - fyldt med vekslende stem-
ninger og udtryk. 

For Dronningens vedkommende er det malerier, tekstiler, 
scenografi er, og découpager, der bliver vist, mens de besø-
gende bliver præsenteret for skulpturer og digte af Prinsge-
malen.

Det er en både stolt og glad Jens Erik Sørensen, der med den 
udstillingen tager en royal og usædvanlig afsked med ARoS 
eft er 30 år som direktør. 

»Det er interessant og enestående – både historisk set, men 
også i nutidens Europa, at Danmark har et kunstnerisk krea-
tivt regentpar. Og jeg er særdeles taknemmelig for, at de har 
sagt ja til, at ARoS må lave den hidtil største præsentation af 
deres værker, hvor regentparret optræder sammen kunstne-
risk - langt væk fra de offi  cielle pligter, som vi normalt ser 
dem i,« siger Jens Erik Sørensen og tilføjer:
»Og jeg er taknemmelig for at jeg nåede at lave den.«

ARoS’ gæster kan også glæde sig over to andre meget forskel-
lige særudstillinger i eft eråret og vinteren. 

I november åbner ’Tal R – Th e Virgin’, der bliver den hidtil 
største museumsudstilling af den danske kunstner, der med 
en udpræget sans for farve og komposition har banet vejen 
for det 21. århundredes unge maleri. 

Udstillingen ’Kay Christensen – det evige eventyr’, er en 
hyldest til den afdøde kunstner, der inden for dansk kunst 
forblev en ener med sin fi ne sans for farvens udtryksfuldhed 
og stofl ige skønhed.

Royal kunst på 
aRos

udstillinger i 
efteråret/vinteren

Pas de deuX roYal – et KunstnerisK Møde
12. oktober 2013 – 23. februar 2014

tal r – tHe Virgin
23. november 2013 – 21. april 2014

direCtors CHoise 7 -9 – 13
Til den 29. december 2013

KaY CHristensen – det eVige eVentYr
28. september 2013 – 26. januar 2014

Regentparret udstiller samlet over 150 værker på ARoS med udstillingen PAS DE DEUX ROYAL – et kunstnerisk møde.

Med udstillingen ’Pas de deuX roYal – et kunstnerisk møde’ kan 

aros gæster fra 12. oktober opleve godt 150 værker af danmarks 

kreative regentpar. udstillingen er samtidig den sidste, som mu-

seets mangeårige direktør, Jens erik sørensen, står bag. 

Reading Man af kunstneren Tal R, der på ARoS viser både male-
rier, tegninger, grafi k og collager.

På udstillingen Kay Christensen – det evige eventyr, kan gæster-
ne blandt andet opleve kunstnerens portræt af Karen Blixen.

Billetservice Teatergaden • Billettelefon 70213021 • Læs mere på www.aarhusteater.dk

DAGEN FØR
EN TEATERKONCERT
MED MUSIK OG TEKST
AF KIM LARSEN

I samarbejde med Aveny-T og 
Det Kongelige Teater

Brødrene
LØVEHJERTE
Af Astrid Lindgren

Pris  75-300 KR
Spiller  1. NOV. - 1. DEC.
Billettelefon 70213021

EKSTRA Børneaktiviteter i
efterårsferien
I efterårsferien åbner vi dørene, og giver mulighed for en række 
spændende aktiviteter der omhandler årets familieforestilling. 
Arbejd kreativt på vores værksteder, bliv sminket som figurerne 
fra forestillingen og mød dragen Katla der sover under scenen.
 
TID 15., 16. og 17. oktober kl. 10-12
STED  Aarhus Teater, indgang via billetservice
FRI ENTRÉ  men tilmelding er nødvendig

For tilmelding eller spørgsmål skriv til  billet@aarhusteater.dk eller ring på 
telefon 70213021 pladser uddeles efter først til mølle princippet.

PORTRÆTTER

Skuespilleruddannelsens
præsentationsforestilling
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af nina hermansen

en række af verdens bedste lands-

hold kommer til aarhus, når der 

er eM i herrehåndbold i januar.

Det er ikke hver dag, at nogle af verdens bedste hånd-
boldspillere gæster Aarhus. Men det er netop tilfældet, 
når Aarhus er vært for herrernes EM i håndbold i januar 
2014. Slutrunden er det første europamesterskab for her-
rer på dansk grund nogensinde og den første slutrunde 
for mænd i Danmark siden VM 1978.

»Set helt oppefra er det den største indendørs-begiven-
hed, vi kan være værter for i Danmark,« fortæller Mads 
Elbrønd, der er eventmanager i Aarhus Kommune og 
projektleder på EM i herrehåndbold.

Aarhus deler værtskabet med Herning, Aalborg og Kø-
benhavn - og derfor er det naturligvis ikke alle kampe, 
det er muligt at overvære i NRGi Arena. Århusianske til-
skuere kan glæde sig til at følge kampene i den indledende 
runde i pulje C, der udgøres af Frankrig, Polen, Rusland 
og Serbien. Dere� er er Aarhus vært for  en mellemrunde, 
hvor de tre bedste hold fra den århusianske pulje parres 

med puljen i København. Her er kæmper Sverige, Kroati-
en, Montenegro og Hviderusland. Med de rette resultater 
er der lagt op til Balkan-fest i Aarhus.

Det danske landshold skal spille i Herning, men Mads El-
brønd lover, at der også er masser af fantastisk håndbold 
til århusianerne. Således er pulje C blevet døbt dødens 
pulje, da holdene indbyrdes er meget jævnbyrdige - og 
kampene derfor forventes at blive tætte.

»Allerede nu er de � este billetter til Danmarks kampe 
i Herning udsolgte, så hvis man skal ud og se rigtig fed 
håndbold live, kan det ske i Aarhus.«

Ved sidste EM-slutrunde i Serbien - hvor Danmark som 
bekendt løb med guldet - var det akkumulerede seertal 
1,4 milliard - og der forventes at komme mere end 250 
pressefolk til Aarhus i løbet af turneringens 14 dage. Ar-
rangørerne er i øjeblikket i fuld gang med at � nde ud af, 
hvordan hele byen kan inddrages i den store håndbold-
fest. 

»Jeg kan ikke sige så meget andet end, at vi arbejder på at 
lave nogle tiltag i byen, som vi også vil klæde på, så man 
kan se, at der er EM,« siger Mads Elbrønd.

opleV dødens
pulje i aaRhus 

Kampe i aarhus
Mandag 13. Januar
Kl. 18: Serbien – Polen

Kl. 20.15: Frankrig – Rusland

onsdag 15. Januar
Kl. 18: Rusland – Serbien

Kl. 20.15: Polen – Frankrig 

fredag 17. Januar
Kl. 18: Polen - Rusland

Kl. 20.15: Serbien - Frankrig  

MelleMrundeKaMPene sPilles 
fra 19. til 22. Januar.

Der kan købes billetter på dhf.dk

EM HÅNDBOLD
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EM HÅNDBOLD

OPLEV DØDENS
PULJE I AARHUS 

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

Li’som Vegas
     – du sparer dog 12 timer på vingerne!

FRI 
enTRÉ 

HVeR OnSDAG 
fra kl. 15:00
– til lukketid

N Y H E DN Y H E D
 ROYAL LUCK
Kom ind og oplev Royal Casinos helt egen ekstra-jackpot:  
ROYAL LUCK. Denne pulje er koblet op på størstedelen 
af vores spilleautomater og vil dagligt give ekstra  
udbetalinger på mellem kr. 500,- og kr. 20.000,-.

   DO YOU FeeL 
            LUCKY..?

W E L C O M EW
TO

ROYAL CASINOROYAL CASINO
A A R H U S

E L C O M E
Fabulous
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af marie-louise krejsler andersen

tag tidsmaskinen tilbage til 70’eRne

den moderne bydel i den gamle by åbnede i juni 

med hovedattraktionen - hjørnehuset tårnborg, 

hvor besøgende kan drømme sig tilbage til 1974 

og med egne øjne se, hvordan en kernefamilie, 

et kollektiv og skoleinspektør frk. sneum havde 

indrettet sig og levede.

at besøge den gamle by er altid 

som at træde et skridt tilbage i 

tiden. 

Langt de fl este har nok oplevet at træde langt tilbage i ti-
den, hvor tømreren stod i baggården og arbejdede, og tje-
nestefolk sørgede for mad til herrefolket. Men med åbnin-
gen af hovedetapen af Den Gamle Bys moderne bydel er 
det en hel anden og mere realistisk tid, man træder ind i. 

at bo i 70’erne
Modsat den gamle bydel, er der i den nyere ikke mulighed 
for at ’møde’ mennesker fra den tid. Ifølge Merete Palle-
sen, pressekoordinator i Den Gamle By, er det museets 
erfaring, at når man kommer så langt op i tiden, hvor folk 
selv kan huske historien, er det noget andet end et levende 
museum, der skal til. 
»De besøgende bærer så at sige selv historien med sig og 
skal bare mindes om den.«

Og langt de fl este besøgende kan nok genkende den måde, 
hvorpå Vibeke Rygård, Claus Eff ersøe, Lise Hammershøj 
og Ove Bertin Gaardboe-Poulsens lejlighed er indrettet. 
De boede i begyndelsen af 70’erne i en stor, fælles lejlig-
hed i byggeriet Skansen på Frederiksbjerg, hvor de levede 
som venner og selvvalgt familie; her spiste de sammen 
hver morgen og aft en, holdt husmøde og diskuterede po-
litik, som de erklærede venstreorienterede de var.
Andre oplever måske at kunne genkende fortællinger, 
som matcher skoleinspektør frk. Sneums indretning. 
Som moderne karrierekvinde, ugift  og aktiv kulturel, 
havde hun som 66-årig indrettet sig alene og overskred 
på den måde datidens grænser for den traditionelle kvin-
derolle. Hun var veluddannet, politisk aktiv og rejse oft e 
alene i skolernes sommerferie.
Den mere traditionelt accepterede familieform var ker-
nefamilien, som naturligvis også er repræsenteret i Den 
Gamle Bys moderne bydel. Lena og Jørn Meyer boede 
sammen med deres to børn i en lejlighed i Vejle. Den 
sandfærdige historie om dem lyder, at de ønskede at fl yt-
te i parcelhus uden for byen for børnenes skyld. Faderen 

Jørn var klejnsmed ved et større fi rma, mens Lena var 
hjemmegående. I fritiden gik hun til porcelænsmaling 
og hæklede også en del, ligesom hun syede børnenes tøj. 
Jørn var i sin fritid instruktør i brand og redningstjene-
sten i civilforsvaret.

at leVe i 70’erne
I den nye og moderne bydel er der også fl ere butikker og 
forretninger opført eller under opførelse. Den gynækolo-
giske klinik stammer fra i Helligkorsgade i Kolding, hvor 
speciallæge Ib Windfeld grundlagde den i samarbejde 
med lægesekretær Jette Jensen 2. december 1974. Klinik-
ken svarede på et lokalt behov for afl astning af sygehuset 
for de kvinder, der ikke behøvede en hospitalsseng. Gy-
nækologklinikken behandlede eksempelvis barnløshed, 
forstadier til kræft  og ukomplicerede livmoderhalsbe-
tændelser. 
Som besøgende kan man i samme område lægge vejen 
forbi butiksfacaden til Rahbeks Minimarked, Bækgaards 
Rejsebureau og Fotoborgen eller kigge indenfor i Broderi-
boden. 

Drøm dig tilbage til 
en forgangen tid.

Oplev, hvordan et kollektiv 
fungerede i 70’erne.
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SNEEN
FALDER TIDLIGT 
I AARHUS CITY

Mediepartner

KOM TIL SKI-EVENT 2013
BISPETORV FYLDES MED 50 TONS SNE
Midt på Bispetorv vil der være en stor skibak-
ke med en masse hyggelige telte og boder 
omkring, og torvet bliver for en dag omdannet 
til et helt lille skiområde med masser af stem-
ning og gode tilbud på udstyr og rejser. 

TAG FAMILIEN MED OG BESØG BAKKEN 
LØRDAG D. 5. OKTOBER FRA KLOKKEN 
10 TIL 16.

Bag arrangementet står de tre store skilande 
Norge, Sverige og Østrig, og de vil sammen 
med Danmarks Skiforbund sørge for en hyg-
gelig dag i skisportens og skiferiens tegn. 

Læs mere om arrangementet på
www.skievent.dk

HUSK
SØNDAGSÅBENT I CITY
6. OKTOBER



ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, 8000 Aarhus C   |  Udvidede åbningstider i uge 42: Mandag-tirsdag kl. 10-18, onsdag og torsdag kl. 10-22, fredag-søndag kl. 10-18.

BØRN 
GRATIS ENTRÉ

PÅ ARoS
under 18 år

DIRECTOR’S CHOICE 7-9-13
16.03-29.12.13

KAY CHRISTENSEN
29.09-12.01.14

AROS CLASSIC - GULD
18.05-20.10.13

JEPPE HEIN
22.06-20.10.13

12.10-23.02.14 Kreativ efterårsferie (4-15 år) Åbent alle dage kl. 11-16 i uge 42
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af steen jensen, musikhuset

deR eR også 
noget FoR dig 

giPsY Kings 
- eneste KonCert i danMarK
16. februar – Musikhuset
Legendariske Gipsy Kings udgiver 
nyt album og fylder under deres kom-
mende verdensturné Musikhuset 
Aarhus med Bamboleo, fl amenco og 
latinamerikanske rytmer. I 25 år har 
Gipsy Kings spredt humørfyldt rumba og fl amenco rytmer over hele verden. Det ju-
bilæum fejrer sigøjnerkongerne med deres første album i syv år og en verdensturné, 
der bringer bandet fra Greek Th eater i Los Angeles over Royal Albert Hall i London 
til Musikhuset Aarhus.

Peter sCHaufuss 
balletten
30. oktober 
- Musikhuset
Peter Schaufuss forener 
TV2s musik- og tekstu-
nivers med ballettens 
formsprog i den anmel-
derroste ”Manden der 
ønskede sig en havud-
sigt”. Schaufuss selv har 
kaldt den sin mest dan-
ske, ja, endda sin mest jyske ballet. Balletten blev lavet specielt til Aarhus Festuge i 1999. 
Nu vender balletten tilbage til TV2s hjemby.
JP Aarhus skrev: »Et triumft og« og  Århus Stift stidende: »Imponerende fl ot«

MusiCals foreVer 
- alle de store MusiCals
11. november - Musikhuset
Musicals Forever samler de største sangperler 
fra fi lm, teater og musicals. Du kan glæde dig til 
musical-hits fra West Side Story, Evita, Grease, 
Phantom Of Th e Opera, Les Misérables, Mamma 
Mia og mange fl ere. Fra fi lmmusikkens verden by-
der showet på 007-klassikere som Gold Finger og 
Diamonds are Forever samt de store hits fra Walt 
Disneys Beauty and the Beast, Lion King og Mary 
Poppins. Showets stjerne er Rachel Tucker, der har 
vundet den prestigefyldte ’Whatsonstage Award’. 

CraZY CHristMas Cabaret
10.-11.-12. januar – Musikhuset
Der er dømt rablende, romersk røverhistorie i Vivienne McKee’s sædvanligt sjove 
satiriske stil.
I en tid med slibrige slavehandlere og grusomme gladiatorskoler kaster Smartacus 
sine længer sammen med en sulten slavehær. 
Mød Russelus Crowus, en skandaliseret romer, 
der lider af uhelbredelig kløe, Madonnix, et be-
draget sexikon, Silvanius Berlusconnius, som 
er mere glad-for-damer end gladiatorer. Crazy 
Christmas Cabaret er musikalsk komedie-drama 
på letforståeligt engelsk med overdådige kostu-
mer, fantastisk dans og sprudlende festfyrværke-
ri af tidens største hits. 

Musikhuset aarhus er hvert år centrum for flere end 1000 kultur-

arrangementer. i år byder Musikhuset på alt fra ballet, musicals og come–

dy til rock og jazz. 

andre arrangementer 
i Musikhuset
tHe original rat PaCK

7. oktober

tHe uMbiliCal brotHers
8. oktober

noaH
26. oktober

QuoruM balletten
27. oktober

HYMns froM nineVeH
31. oktober

saturdaY nigHt – ultiMate bee gees
31. oktober

Queen MaCHine
5. december

Queen Machine
5. december – også værd 

   at huske...

WHen saints go MaCHine

Voxhall, fredag 11. oktober.

Medina - aKustisK

Hermans, fredag 25. oktober.

bennY Holst trio

Atlas, lørdag 2. november.

loCal natiVes

Voxhall, tirsdag 5. november.

tHoMas dYbdaHl

Musikhuset Aarhus, tirsdag 5. november.



musikken
RykkeR 
indendøRs

efter et forår og en sommer med masser af festivaler og udendørs-

koncerter er det igen blevet tid til at rykke inden døre. Heldigvis 

behøver det langt fra være kedeligt. bassen pumper, og rocken 

ruller som sædvanlig på de århusianske spillesteder. nedenfor er 

samlet de vigtigste musikbegivenheder de næste måneder.  

JoHnnY Madsen, Knud Møller 
og HenriK froM
Sabro Kro, 12. oktober.
Hvis vi her i Danmark skulle udnævne en sand rockpoet,  
må det næsten være Johnny Madsen. Den gæve vestjy-
de har i årtier underholdt danskerne med sin skønne og 
uimponerede tilgang til livet og scenen. 
Lørdag 12. oktober tager Madsen tager sin faste guita-
rist Knud Møller og percussionisten Henrik From med 
til Sabro Kro, hvor den skønne trio vil underholde med 
en akustisk koncert.  Har man blot en enkelt gang op-
levet Madsen live, ved man også, at der er jokes gemt 
i ærmet og masser af rock´n ŕoll og blødende blues på 
programmet.

PriMal sCreaM
Train, 27. november. 
Det er nogle af rockmusikkens store ikoner, der rammer 
Train onsdag 27. november. Her får spillestedet nemlig 
besøg af Bobby Gillespie og resten af Primal Scream. 
Koncerten er den eneste i Danmark i denne omgang.
Primal Scream har eksisteret siden midten af 1980’erne – 
og deres kompromisløse rockmusik har sat massive musi-
kalske fodaft ryk. Bandet er således kendt for at fusionere 

både aggressiv, dansabel og melodisk rock med blues, go-
spel og elektronisk musik.

Peter soMMer
Fatter Eskil, 26. oktober.
Tidligt på året udgav Peter Sommer det meget personlige 
album ’Alt Forladt’. Herpå fortalte den musikalske skan-
derborgenser åbenhjertigt om sit forliste ægteskab og 
præsenterede danskerne for et mere elektronisk udtryk. 
Århusianerne har mulighed for at opleve Sommer helt 
tæt på, når han gæster Fatter Eskil  lørdag 26. oktober. 
Skynd dig; der er ikke mange pladser på det hyggelige 
spillested. 

bYens bedste aWardsHoW 2013
Hermans, 7. november.
Hele byen hyldes, når aOa.dk igen kårer Byens Bedste 
steder, seværdigheder og oplevelser. Det sker ved Byens 
Bedste Awardshow, der afh oldes torsdag 7. november i 
det nye kulturhus Hermans i Tivoli Friheden.
Udover at kåre en vinder i 22 vidt forskellige kategorier, 
underholder Mads Langer, Anna David, Shaka Loveless 
og Electric Lady Lab. Aft enens konferencier er ingen rin-
gere end Th omas Warberg.
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af nina hermansen

– også værd 

   at huske...

WHen saints go MaCHine

Voxhall, fredag 11. oktober.

Medina - aKustisK

Hermans, fredag 25. oktober.

bennY Holst trio

Atlas, lørdag 2. november.

loCal natiVes

Voxhall, tirsdag 5. november.

tHoMas dYbdaHl

Musikhuset Aarhus, tirsdag 5. november.

Peter sommer

Johnny Madsen, Knud 

Møller og Henrik from

Primal scream

byens bedste awardshow
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af nina hermansen dansk mad 
med mening

Spaghetti med kødsauce, kylling i karry og frikadeller. At 
skulle opfi nde den dybe tallerken hver eneste dag og servere 
et velsmagende måltid for familien kan meget nemt blive en 
smule rutinepræget. 

Det vil madmessen MAD - Mit Autentiske Danmark - i Ri-
dehuset gerne lave om på. Fra fredag 18. til søndag 20. ok-
tober rykker mere end 40 danske fødevareproducenter ind i 
den gamle bygning og vil her give forbrugerne mulighed for at 
smage, duft e og udforske en masse lækre produkter. Fælles for 
alle udstillere er, at de producerer danske kvalitetsfødevarer.

»Det skal være gode råvarer. Det gør ikke noget, at der er 
udenlandske madvarer med - bare det så er brugt til at pro-
ducere en vare eft er danske madkoncepter, « forklarer Malene 
Aaris, der arrangerer MAD.

Store og små producenter af alt fra honning og øl til sild 
og gedeis er klar til at møde nysgerrige munde - for der er 
smagsprøver på alt mellem himmel og jord. Grundlæggende 

er ideen at gøre danskerne bevidste om det store udbud af 
madvarer, der fi ndes i her i landet - også dem som ikke står 
forrest på hylden i det lokale supermarked. Målet er at skabe 
kontakt mellem forbrugere, forhandlere og producenter og at 
give danskerne inspiration til at lave lækker og nærende mad 
i en snæver vending.

»Man kan få en god snak og få svar på nogle af de spørgsmål, 
man har. Hvorfor må vi ikke spise e-numre, og hvorfor skal 
mælken være uhomogeniseret? Det er jo netop det, mange af 
disse producenterne markedsfører sig på, « siger Malene Aaris.

Messen henvender sig til alt fra den unge studerende til den 
store børnefamilie - og børn under 15 år kommer gratis ind i 
følge med voksne.  

Mad - Mit autentisKe danMarK, rideHuset.
18. oktober kl. 13-19, 19. oktober kl. 10-17 og 20. oktober 
kl. 10-16. Pris: 50 kr./gratis for børn u. 15 år.

På messen Mad i ridehuset kan alle få 

stillet både sult og nysgerrighed. gå på 

jagt i et bredt sortiment af danske kvali-

tetsfødevarer og bliv inspireret.
Highlights

Madbloggere fejrer den danske frokostsild.

Kåring af danMarKs bedste Vildtret 
- fem af landets bedste kokke dyster mod hinanden 

(søndag) - med Anne Hjernøe som konferencier. 

WoK Med danMarKs Jægerforbund 
- hop i forklædet og vær med (lørdag)

for børn: Få et skrællekørekort

Mød blandt andet: 
Naturmælk, Friland, Anders Glob, 

Wintergoat, Refshøjgaard, Johannesminde, 
Hanegal og Foodfein. 

Glem alt om diverse kvindeløb med goodiebags, opvarmning og rene 
linjer. Når knap 1800 mandlige løbere lørdag 12. oktober indtager 
området omkring Vilhelmsborg, er det med et enkelt formål: At være 

mænd for fuld skrald. Denne 
dag a� oldes årets udgave af 
det ultimative testosteron-løb, 
Xtreme Mandehørm. Det er 12 
kilometer med mudder og for-
hindringer - her er ikke plads 
til ynk eller barmhjertighed. 

»Det er løbet, hvor mændene kan få lov til at svine sig til og opføre sig 
som mænd, når mænd er værst. Man kan med god samvittighed sige, at 
man gør noget, kun mænd kan. Kvinderne får ikke lejlighed til at mod-
bevise det,«  forklarer løbsansvarlig Brian York fra Århus Firma Sport.

Xtreme Mandehørm blev oprindeligt grundlagt af Fredensborg Atletik 
Klub i 2008, men er nu overtaget af Dansk Firmaidrætsforbund og � n-

der sted i seks byer i Danmark. De foregående tre år har den århusian-
ske afdeling af løbet været a� oldt ved Vestereng, men er altså nu � yttet 
til Vilhelmsborg, hvor terrænet er endnu mere kuperet.

Ifølge Brian York henvender løbet sig til alt fra topatleten til den halv-
dovne dansker. De � este deltager for at have en sjov dag - og det er mere 
end tilladt at tage en gåpause. Men man skal have lysten til og forvent-
ning om, at det bliver vildt hårdt.
»Når folk springer ud fra 2000 meters højde med faldskærm, håber de 
jo, at den holder. Det er lidt det samme her. Her foregår det på sikker 
grund, men alligevel er det ikke noget, man ville drømme om at gøre til 
daglig,« siger Brian York.

Selv om det er et mandeløb, er kvinder delvist velkommen. De er blot 
henvist til tilskuerpladserne, hvor de fra de gode pladser kan se mænde-
ne kaste sig ud i mudder til halsen. 

Hele løbet afsluttes med en stor fest for løbets deltagere på Train. 

løbet deR gøR mænd til mænd

at svømme gennem mudder, bestige stejle 

skråninger og forcere ubarmhjertige for-

hindringer. det er summen af det 12 kilo-

meter lange løb, Xtreme Mandehørm.



Oplev følgende kunstnere:

7. NOVEMBER 2013

Oplev følgende kunstnere:

7. NOVEMBER 2013

KØB BILLET PÅ
HERMANSTEATER.DK

AOA KÅRER BYENS BEDSTE STEDER,
SEVÆRDIGHEDER OG OPLEVELSER VED 

BYENS BEDSTE AWARDSHOW 2013

KONFERENCIER

OG STANDUP: THOMAS WARBERG

Præsenteres af
I samarbejde med

Oplev følgende kunstnere:

MADS LANGER

7. NOVEMBER 2013KONFERENCIER THOMAS WARBERG
MADS LANGER

ELECTRIC LADY LAB
ANNA DAVID • SHAKA LOVELESS

7. NOVEMBER 2013
7. NOVEMBER 2013

OG STANDUP: THOMAS WARBERG

HERMANS TIVOLI FRIHEDEN


