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AKTIVITETER
indenfor...

FA K TA O M AKTIV SOMMERFERIE 
Ferieaktiviteterne er et tilbud for børn, der bor 
i Aarhus Kommune eller går i folke- eller 
privatskole i Aarhus Kommune.

På de aktiviteter, hvor der er alderskrav, er det 
klassetrinnet man går i FØR sommerferie. 
Altså, står der fra 4.- 9. klasse, så skal man 
gå i 4. klasse før sommerferien.

Nogle aktiviteter skal du tilmelde dig, 
andre skal du bare møde op til på dagen. 

Der er voksne tilknyttet alle aktiviteterne.
Evt. udstyr til en aktivitet kan lånes på aktivi-
tetsstedet.

Har du spørgsmål til en aktivitet eller til selve
tilmeldingen, så kontakt den forening, klub

eller institution, der står bag.

Vil du eller dine forældre vide mere om 
Aktiv Sommerferie-programmet, kan I kon-
takte Abir Saleh, Sport & Fritid,  
tlf. 89 40 48 43, mail supersommer@aarhus.
dk 

Sommerferieavisen er udarbejdet i en 
engelsk version i samarbejde mellem  
Borgerservice og Sport & Fritid, Aarhus  
Kommune.

Du kan finde sommerferieavisen som pdf på 
www.ferieaktiviteter.dk - dansk og engelsk på 
(dansk side) og på www.newcitizen.dk  
(engelsk side) under ”news”. 
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Ferieaktiviteter 
kan føre til meget
Sejlads, kampsport, dans, atletik og teater. Der 
er så mange fede oplevelser for børn og unge 
i Aarhus Kommune. Jeg er stolt over at kunne 
præsentere dette års magasin med Ferieakti-
viteter. 

Mange fritidsaktiviteter har det seneste år væ-
   ret lukket ned på grund af corona. Nedluk-   
      ningen har vist, hvor meget det betyder, 
          at vi er sammen. Jeg håber, at du får lyst 
             til at deltage i nogle af de mange Ferie-
         aktiviteter i avisen i sommerferien - og 
       at du også vil fortsætte med at være en del     
   af foreningerne, når skolen begynder igen.
   
Ferieaktiviteterne kan kun lade sig gøre, fordi 
der er så mange frivillige i foreningerne, som 
knokler for det. Derfor har vi også valgt at skri-
ve om nogle af ildsjælene i dette magasin. De-
res indsats har stor betydning for mange børn 
og unge. Det kan du læse om på næste side 
i dette magasin, hvor Severin Bjerre fortæller 
om, hvordan han deltog i Aarhus Tigers’ Fe-
rieaktiviteter og få år senere blev elitespiller 
på landsholdet. I dag er han aktiv i klubben og 
træner for kvindeholdet. 

Sådan kan Ferieaktiviteterne føre til meget 
mere end en god sommer. Det håber jeg også, 
at de vil gøre for dig. 

God sommer og god fornøjelse. 



For Severin Emil Bjerre førte Ferieaktiviteterne 
i Aarhus Tigers til meget mere end en uge med 
sjov og nye venner. Han blev så bidt af sporten, 
at han meldte sig ind i foreningen og efter nog-
le års træning, kom han på landsholdet i ameri-
kansk fodbold. 

Det var en forsigtig lille dreng, der mødte op 
hos Aarhus Tigers i sommeren 2011 til klub-
bens Ferieaktiviteter. Men der gik ikke mere 
end en dag med tacklinger, kast og løb, før Se-
verin Emil Bjerre følte sig på hjemmebane på 
græsset i Viby. 

Amerikansk fodbold var lige noget for ham. 
”Jeg havde meldt mig til en uge med Ferieak-
tiviteter hos Tigers, men jeg endte med at tage 
den næste uge også. Derefter meldte jeg mig 
ind i klubben. Amerikansk fodbold var så spæn-
dende og anderledes, at jeg blev grebet af det 
med det samme,” fortæller Severin Emil Bjerre.

Siden dengang er det gået stærkt. Han har væ-
ret på ungdomslandsholdet og dyrket ameri-
kansk fodbold på eliteniveau i flere år. Han har 

Fra Ferieaktiviteter 
til elitespiller

Fakta om Aarhus Tigers
 

Aarhus Tigers er en af Danmarks  
største amerikanske fodboldklubber 

 med 250 medlemmer.
Foreningen blev stiftet i 1990  
med amerikansk fodbold som  

primær aktivitet. 

        Klubben har vundet fire danske  
mesterskaber (Mermaid Bowl). 

Tigers har en meget stor  
ungdomsafdeling, hvor  

klubben udvikler talenter  
og tilbyder børn og unge 
 en action-præget sport 

 med en høj grad af  
fællesskabsfølelse  
og kammeratskab. 

Læs mere på www.tigers.dk

spillet på landsholdet i den prestigefyldte po-
sition som quarterback. I dag er Severin Emil 
Bjerre 22 år og arbejder som sergent i Bered-
skabsstyrelsen. Ved siden af træner han to 
gange om ugen på seniorholdet i Aarhus Ti-
gers, og så er han blevet cheftræner for klub-
bens kvindehold. 

”Da jeg begyndte med amerikansk fodbold, 
var jeg ikke den hurtigste. Jeg var lidt over-
vægtig, så når jeg spillede fodbold eller var til 
svømning, var jeg aldrig den bedste. Til ameri-
kansk fodbold var det ikke et problem - det var 
faktisk en fordel at være lidt stor. For der er en 
plads på holdet til alle. Nogle skal løbe stærk, 
andre skal kunne klare nogle hårde tacklinger. 
Den tykke dreng i klassen var pludselig stjer-
nen,” fortæller Severin Emil Bjerre. 

Derfor opfordrer han også alle, der har lyst, til 
at komme til Ferieaktiviteter i Aarhus Tigers. 

”Uanset alder, størrelse, køn og vægt er der en 
plads. Man bliver en del af et fællesskab, og 
det er det, som er så fedt”, siger Severin Emil 

Bjerre og tilføjer: ”Hvis der er nogle forældre 
eller børn, der er nervøse for, om amerikansk 
fodbold er for voldsomt, så skal de ikke være 
det. Selvfølgelig er det lidt anderledes end fod-
bold, hvor man går efter bolden. Her er det alt-
så manden, der skal væltes. Men det er et fæl-
lesskab, hvor der er plads til både den lille og 
den store spiller, og vi passer godt på hinanden 
og har det ret sjovt,” siger Severin Emil Bjerre.
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Atletik

Atletikskole
Vær med på en uges atletikskole, og lær at løbe 
hurtigt, kaste og springe langt. Måske kan du 
endda løbe ligeså stærkt som Sara Slott og de 
andre olympiske atleter? Vi skal prøve alle di-
sciplinerne - også hækkeløb, stangspring og 
spydkast. Se, hvor god du kan blive på bare fem 
dage.
Klassetrin: 2. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus 1900 Atletik & Løb  
Sted: Viby Stadion, Skanderborgvej 224,  
8260 Viby J 
Periode: 2. - 6. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: Tilmeldingsformular på Aarhus 
1900 hjemmeside:https://www.1900al.dk/vel-
kommen-til-atletikskole OBS! Formularen er 
først tilgænglig den 11/6 kl. 8. Max 120 plad-
ser, derefter oprettes der venteliste. Pladserne 
fordeles efter først til mølle-princippet. 
Andre oplysninger: Husk madpakke og drikke-
dunk samt tøj efter vejret. Vi er udenfor, selvom 
det regner og blæser. Trænerne er ungdoms-
trænere fra Aarhus 1900 Atletik & Løb samt 
nogle af vores ældste atleter, der gerne vil give 
deres glæde ved atletikken videre.
Transport: Bus til Viby Torv 
 

Boldspil og bevægelse

Badminton og leg for begyndere 
og letøvede børn
Har du lyst til at bruge en uge af din sommer-
ferie på at lære badminton (eller måske blive 
lidt bedre) og få en masse nye venner? Så meld 
dig til. Programmet bliver varierende med både 
inde- og udeaktiviteter med fokus på badminton 
og leg.
Klassetrin: 1. - 6. klasse 
Arrangør: BMI badminton  
Sted: Egelund Idrætscenter, Bredgade 5,  
8340 Malling 
Periode: 28. juni  - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni. kl. 8.00  
Tilmelding via: sihah@aarhus.dk
Tilmeldinger inden tilmeldingsdatoen vil ikke 
blive taget i betragtning. 
Andre oplysninger: Medbring både inde- og 
udesko. Husk madpakke og drikkedunk.
Der er mulighed for at købe slik og sodavand i 
cafeteriet.
Transport: Bus nr. 100 

Amerikansk Fodbold hos Aarhus 
Tigers
Amerikansk Fodbold er en fed sport med mas-
ser af action og spænding. Du kommer i fuldt 
udstyr og lærer at kaste en football. Du prøver 
at tackle, blokere og gribe - og selvfølgelig score 
masser af Touchdowns!
Klassetrin: 3. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Tigers  
Sted: Tigers Field (Bøgeskov Idrætsanlæg), 
Engelundsvej 11, 8260 Viby J 
Periode: Uge 27: 5. - 9. juli
                uge 31: 2. - 6. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: Skriv til sommer@tigers.dk
Andre oplysninger: Vi har alt nødvendigt ud-
styr. Du skal blot have sportstøj og fodbold-
støvler/sportssko med. Der er ikke forplejning 
med i aktiviteten. Husk madpakke til en lang 
og supersjov dag.
Transport: Bus nr. 14 kører lige til døren

BMI Sommerferie Camp i uge 27. 
Vi glæder os meget til, at vi denne sommer kan 
byde jer på et væld af forskellige sommerferie-
aktiviteter i BMI - bl.a. svømning, atletik, boldspil 
og diverse udendørs aktiviteter.
Vi har aktiviteter hver dag fra kl. 9 -15. Program-
met er opdelt, så der er to forskellige aktiviteter 
om dagen og en frokostpause i mellem. Vi stiller 
stærkt med et team af seje trænere og instruk-
tører, som er topklar på at træne sammen med 
jer. BMI SommerCamp er åben for alle børn og 
unge i alderen 8-14 år, som synes, det er fedt 
at prøve lidt forskellige aktiviteter sammen med 
andre børn og unge i ferien. Niveauet er tilpas-
set, så alle kan være med, og det kræver ingen 
medlemskab i BMI.
Klassetrin: 3. - 8. klasse 
Arrangør: Beder-Malling Idrætsforening 
Sted: Egelund Idrætscenter, Bredgade 5, Mal-
ling 
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: Link på hjemmeside:
www.bmi-egelund.dk 
Andre oplysninger: Tilmelding efter først til 
mølle-princippet. Udgangspunkt 50 deltagere, 
hvis coronarestriktionerne tillader det.
Transport: Bus nr. 100. Stoppested Egelund 
Idrætscenter

AGF Klar, Parat, Skolestart
Leg, bevægelse og læring er centralt i denne 
uge. Vi skal forberede os på skolestarten med 
fokus på dansk og matematik gennem en mas-
se fysiske aktiviteter, sjove lege, konkurrencer 
og idræt.
Klassetrin: 0. - 1. klasse 
Arrangør: AGF Idrætsskolen  
Sted: Læssøesgades Skole, Læssøesgade 24, 
8000 Aarhus C 
Periode: 2. - 8. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: agfsidraetsskole.com
Under fanen ”Tilmelding” finder du AGF, Klar, 

Parat, skolestart og skriver barnets oplysnin-
ger og trykker tilmeld. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten. Max 30 deltagere. Tilmelding 
foregår efter først til mølle-princippet.
Transport: Bus nr. 11, 1a, 200, 22, 4a, 5a brin-
ger jer tæt på Læssøesgades Skole 
 
AGF Hercules & Afrodite Sommer-
skole
Kom og vær med til årets AGF Hercules & Afro-
dite Sommerskole. Mandag til fredag laver vi 
et blandet udvalg af forskellige og spændende 
aktiviteter for overvægtige og inaktive børn. Vi 
sørger for gratis forplejning i løbet af dagen, 
hvor børnene også kan få lov til at hjælpe med 
madlavningen og få et indblik i en sund hver-
dagskost. Vi har kompetente og dygtige instruk-
tører, der elsker at lege og finde på nye kreative 
aktiviteter. Har du lyst at være med, så tilmeld 
dig sommerskolen allerede nu, vi har et begræn-
set antal pladser.
Klassetrin: 0. - 6. klasse 
Arrangør: AGF Hercules & Afrodite 
Sted: Læssøesgadeskole, Læssøesgade 24, 
8000 Aarhus C 
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: www.agf-herculesogafrodite.dk
Under fanen tilmelding finder du AGF Hercules 
& Afrodite sommerskole.
Her udfylder du informationen, og så bliver du 
tilmeldt. 
Andre oplysninger: Tilmelding sker efter prin-
cippet først til mølle. Vi sørger for forplejnin-
gen i løbet af dagen. Forplejningen vil bestå af 
en formiddagssnack en solid frokost og en ef-
termiddagssnack. Husk at tilføje, hvis dit barn 
har allergener, eller der er noget fx. gris, kød 
eller laktose, som dit barn ikke må få. Max 25 
deltagere.
Transport: Bus nr. 11, 1a, 200, 22, 4a, 5a
 
AGF Sommerskole
Aktiv uge med masser af sjove og udfordrende 
idrætsaktiviteter. Tons og tummel, gymnastik, 
udeaktiviteter, boldspil, udflugter mv. Instruktø-
rer fra AGF Idrætsskole står igen i år klar til at 
give 130 børn en uforglemmelig uge.
Klassetrin: 1. - 5. Klasse 
Arrangør: AGF Idrætsskolen  
Sted: Marselisborg Gymnastikcenter, Dalgas 
Avenue 12, 8000 Aarhus C 
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: agfsidraetsskole.com 
Under fanen ”Tilmelding” finder du AGF Som-
merskole 2021, her sker tilmelding efter først 
til mølle-princippet. Indtast barnets navn, alder 
og oplysninger (Mail + tlf.) på kontaktperson. 
Andre oplysninger:  Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten.
Transport: Bus eller bil 
 
Keglebillard
Kom og lær at spille keglebillard. Alle kan delta-
ge. Hver uge afsluttes med en lille hyggeturne-
ring med små præmier.
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Klassetrin: 5. - 9. klasse 
Arrangør: Billardklubben Fluen  
Sted: Vanggaardcenteret. Paludan Müllersvej 
24-26 1.sal, 8200 Aarhus N 
Periode: Uge 26: 28. juni - 2. juli
uge: 27:  5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: tlf eller sms 50 74 99 61 eller  
                          mail bkfluen@bkfluen.dk 
Andre oplysninger: Medbring madpakke, der 
serveres vand og saftevand.
Transport: Bus nr. 5a, 2a og 13 

Beachvolley
Der vil i løbet af dagene blive trænet beachvolley 
på en sjov og lærerig måde, og det er en fanta-
stisk måde at være aktiv på i løbet af sin som-
mer. Fredag vil vi afslutte med spil og hygge for 
deltagerne og deres forældre.
Klassetrin: 3. - 10. klasse 
Arrangør: Aarhus Beachvolley Club 
Sted: Vesterengvej 26A, 8200 Aarhus N
Periode: 28. juni - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.30 - 15.00 (Pause fra 12.30 -13.00)
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: aarhusbeachvolley@gmail.com
Ved tilmelding: Oplys barnets navn, alder og 
forældrenes mobilnr. 
Andre oplysninger: Der er ingen forplejning 
med i aktiviteten. Tilmeld dig også denne fa-
cebookgruppe, hvor trænerne kommunike-
rer med deltagerne før, under og efter:   
https://www.facebook.com/groups/aktivsom-
merferie
Transport: Bus nr. 2a, 6a, 22 eller L2 
 
Skovbakkens Sommersportsskole
Er du mellem 7-13 år og har du lyst til at prøve 
nye sjove, udfordrende og vildt seje aktiviteter 
i din sommerferie? Så er Skovbakkens Som-
mersportsskole måske noget for dig. Der er 
både beachvolley, streetbasket og fodbold på 
programmet, samtidig med at du får nye ven-
ner og sved på panden. Du kommer også til at 
prøve kræfter med adventure race og mange 
andre aktiviteter i det fri. Vores uddannede in-
struktører sørger for at tilpasse aktiviteterne til 
den enkeltes niveau, så alle får en sjov uge med 
masser af bevægelse sammen med andre. 
Det bliver årets fedeste sportsoplevelse, så 
skynd dig at melde dig til. Vi glæder os til at 
høre fra dig!
Klassetrin: 1. - 7. klasse 
Arrangør: IK Skovbakken   
Sted: Vejlby-Risskov Center, Vejlby Centervej 
51, 8240 Risskov 
Periode: Uge 26: 28. juni – 2. juli
                Uge 27: 5. – 9. juli 
                Uge 28: 12. – 16. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via:  
SKsommerskole@skovbakken.dk - eller ring 
til Astrid Wierzba på mobil 29 91 89 85 for 
tilmelding. 
Andre oplysninger: Der er plads til max 40 
børn pr. hold med 4 instruktører. Nogle dage 
bliver man delt op efter alder og køn, andre 

dage laver vi noget sammen allesammen. Der 
vil være frugt i løbet af dagen, men du skal hu-
ske din egen madpakke og drikkedunk. Man 
melder sig til for en uge ad gangen.
Transport: Bus nr. 12 og 14 kører lige til døren
  
Kom og prøv kræfter med squash - 
verdens sjoveste ketchersport!
Squash er let at lære, intenst og flere gange kå-
ret som verdens sundeste sportsgren, MEN vig-
tigst af alt er det verdens sjoveste sportsgren! 
Kom og prøv kræfter med ketcherspillet squash 
i Skovbakken Squash Klub. Du vil gennem for-
skellige øvelser, småspil og andre aktiviteter på 
squashbanen få lejlighed til at lære det grund-
læggende i squash - både regler, teknik og tak-
tik. Du får lov at give den gas på squashbanen 
og får helt sikker sved på panden.
Klassetrin: 1.- 6. klasse 
Arrangør: Skovbakken Squash Klub 
Sted: Skovbakken Squash Klub, Hvidkildevej 
19, 8240 Risskov 
Periode: Uge 26: 28. juni - 2. juli
                uge 31: 2. - 6.august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni   
Tilmelding via: Ditte Nørtoft Nielsen:  
dnn@stofanet.dk 
Andre oplysninger: Medbring madpakke og 
vandflaske. Der vil være frugt/grønt eller an-
den lille snack i løbet af dagen. Medbring in-
dendørssko med lyse såler og sportstøj. Klub-
ben stiller ketcher, bolde og beskyttelsesbriller 
til rådighed. 
Transport: Bus nr.: 1a, 6a 
 
Ta’ med på basketball camp og få 
nogle sjove og spændende dage
Ku’ du godt tænke dig at prøve og spille basket 
i din sommerferie? Uanset om du er nybegyn-
der eller lige har lært at spille basketball, håber 
vi at se dig på banen. Vores dygtige trænere vil 
meget gerne lære dig at spille, drible og skyde. 
Der bliver selvfølgelig også plads til masser af 
leg og sjov.
Klassetrin: 2. - 5. klasse 
Arrangør: Børnebasket Århus  
Sted: Frederiksbjerg Hallen, F. Vestergaards 
Gade 5, 8000 Aarhus C 
Periode: 26. - 28. juli 
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: www.dgi.dk/202109156002
Andre oplysninger: Husk en madpakke, drik-
kedunk, frugt og snacks til hele dagen samt
indendørs idrætstøj og sko.
Transport:  Bus nr. 1a, 2a og 13 fra Banegårds-
pladsen 
 
Masser af idræt, leg og bevægelse
Kom og deltag i flere slags boldspil, leg og be-
vægelse
Klassetrin: 1. - 7. klasse 
Arrangør: Liffen, Lystrup Idrætsforening 
Sted: Lystrup Idrætscenter, Hal 2, Lystrup Cen-
tervej 102, 8520 Lystrup 
Periode: 28. juni - 16. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: Der er ingen tilmelding, man 

møder bare op!    
Andre oplysninger: Man skal selv medbringe 
madpakke samt drikkevarer.
Transport: Bus nr.16 og 18 
 
Kidsvolley - spil, leg og sved
Velkommen til 4 dage med sjov, leg og kidsvol-
ley i Rundhøjhallen. Dygtige instruktører viser 
dig sporten, som alle kan være med til uanset 
boldøje, gennem sjov leg og sved på panden. 
Så kom og spil med os i uge 30. Vi garanterer 
underholdning, sjovt boldspil for alle og sved på 
panden.
Klassetrin: 3. - 9. klasse 
Arrangør: IF Lyseng Volleyball  
Sted: Rundhøjskolen, Holmevej 200, 8270 Høj-
bjerg (idrætshallen) 
Periode: 26. - 29. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00 (pause 12.30-13.00)
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: formanden@lysengvolley.dk - 
Ved tilmelding: Oplys barnets navn, alder og  
forældrenes mobilnr. 
Andre oplysninger: Husk madpakke, vanddunk 
og sportstøj. Der er ingen forplejning.
Transport: Bus nr. 2a 
 
Fodbold og Fællesskab
Er du mellem 6 -16 år, har du mulighed for at 
spille fodbold hele sommerferien på klubbens 
Musvågevejs multibane. Der vil løbende være 
små turneringer, hvor du kan vinde præmier. 
Der er fokus på hyggeligt samvær og leg med 
andre børn fra området. Holdene vil være op-
delte efter alder.
Klassetrin: Det vil være fodboldhold for:
0. - 2. klasse - 3. - 5. klasse - 6. - 9. klasse   
Arrangør: Den boligsociale helhedsplan i Fry-
denlund
Sted: Klubben Musvågevej 32, 8210 Aarhus V
Periode: 26. juni til 9. august.
Ugedag: Tirsdag, onsdag, fredag, søndag
Tidspunkt: 14.00 - 19.00 
Tilmelding fra: Ingen forhåndstilmelding, man 
møder bare op
Tilmelding via: Via personligt fremmøde
Andre oplysninger:  Der vil blive ansat unge 
voksen fra området, der udover at være dygti-
ge fodboldtrænere også vil fungere som posi-
tiv rollemodel for områdets unge.
Aktiviteten er ledet af den boligsociale hel-
hedsplan i Frydenlund i samarbejde med om-
rådets Forældrenetværk og klubben. Der vil lø-
bende være små fodboldturneringer, hvor der 
vil være præmier samt lidt forplejning. 
Transport: Bus nr. 13 går til Frydenlund

Basketball camp  
Kom og ha´ det sjovt og bliv bedre til basket-
ball. Det bliver tre dage med øvelser, leg og 
fællesskab.  
Klassetrin: 6. - 9. klasse
Arrangør: Den boligsociale helhedsplan i 
Vandtårnsområdet
Sted: Boldbanen på Reginehøj,  Reginehøjvej 
31c, 8200 Aarhus N
Periode: 30. juni, 1. juli og 2. juli
Ugedag: Onsdag, torsdag og Fredag
Tidspunkt: 10.00 – 14.00
Tilmelding fra: 14. juni kl. 8.00
Tilmelding via: jokt@aarhus.dk
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Andre oplysninger: Deltagerne medbringer 
selv madpakke til frokost alle dagene på ba-
sketball campen.    

Specialsport Camp for dig med 
særlige behov og handicap
Velkommen til 2 dages Specialsport Camp. 
Klassetrin: 1. - 10. klasse     
I løbet af campen vil du lære en masse seje fif 
og tricks indenfor fire forskellige sportsgrene, 
som er kampsport, basketball, dans og bad-
minton.
Vi har også forberedt en masse LEGO til dig, 
så der bliver masser af muligheder for at bru-
ge pauser og øvrig tid sammen med vores LE-
GO-leg uddannede frivillige på campen.
 
Vi i specialsport.dk glæder os meget til at lære 
dig at kende. Det samme gør trænerne fra Høj-
bjerg Badminton, Bevægelsesglæde Dans, 
Viby Basketball og Aarhus Syd Taekwondo.
Arrangør: Specialsport.dk   
Sted: Søndervangskolen, Søndervangs Alle 
40, 8260 Viby J
Dato: 3. og 4. august     
Ugedag: Tirsdag og onsdag                  
Tidspunkt: 9.00 – 16.00      
Tilmelding fra: 11. juni                                                          
Tilmelding via: www.specialsport.dk/sport/
sportsskole                      
Andre opl.: Alle deltagere, uanset type af funk-
tionsnedsættelse, er meget velkomne. Alle 
sportsgrene er også målrettet kørestolsbru-
gere.
Hvem kan deltage:
Alle børn og unge i skolealderen med handi-
cap eller funktionsnedsættelser.
Eksempelvis:
•Udviklingshæmning eller generelle indlæ-
ringsvanskeligheder, hjerneskader eller diag-
noser inden for ADHD- og autismeområdet.
•Fysisk funktionsnedsættelse som CP, ryg-
marvsbrok, muskelsvind eller andre bevægel-
seshandicaps.
•Kørestolsbrugere
VIGTIGT! Deltagere med et personligt hjælper-
behov skal have egen hjælper med.
Forplejning
Deltagerne skal selv medbringe frokost, men 
vand og snacks bliver serveret.
Max 25 antal deltagere

 
Cirkus

Cirkustræning  og forestilling
Er akrobatik, linedans, ethjulet cykling, jongle-
ring, balancering eller andre cirkusdiscipliner 
noget for dig. Kunne du tænke dig at være med 
til at lave et cirkusnummer og vise det i en cir-
kusforestilling for venner og familie, så har du 
chancen her. Erfarne artister og instruktører fra 
Beder Børnecirkus hjælper med at få det
hele sat sammen. Det er vigtigt, at du kan del-
tage alle dage.
Klassetrin: 2. - 7. klasse (8 - 14 år) 

Arrangør: Beder BørneCirkus 
Sted: Det Blå Hus, Oddervej 80, 8270 Høj-
bjerg 
Periode: 26. - 29. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: Mandag - onsdag kl. 9.00 - 13.00, 
torsdag kl. 10.00 - 18.00 
Tilmelding fra:  11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: bbc@besked.com 
Andre oplysninger: Husk madpakke, drikke-
dunk og inde-gymnastiksko
Transport: Bus nr. 6a, 16, 18, 100, 103, 302 
 
 
Dans

Ballet, dans og sjov for piger og 
drenge
Lær at danse klassisk ballet som i Julefeber. 
Brug en uge på at have det sjovt med at lære 
noget om klassisk ballet, moderne   
ballet og jazz. 
Klassetrin:  Uge 26: 2. - 4. klasse - uge 27:  5. - 
7. klasse - uge 31:  2. - 7. klasse 
Arrangør: Ballet Akademiet 
Sted: Mejlgade 44B, 8000 Aarhus C 
Periode: Uge 26: 28. juni - 2. juli - uge 27: 5. - 9.    
                 juli - uge 31: 2. - 6.august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.30 - 13.30 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00   
Tilmelding via: admin@balletakademiet.dk
Andre oplysninger: Først til mølle-princippet. 
Alt efter gældende Covid regler. Skal selv med-
bringe frokost og vandflaske.
Transport: Letbane 
 
TikTok dans
Kom og lær de seje danse, du kender fra TikTok. 
Vi vil sammen lave forskellige TikTok-danse og 
challenges, du bestemmer selvfølgelig selv, om 
du vil poste dem. Derudover vil du ligeledes blive 
introduceret til forskellige dansestilarter såsom 
showdance og hiphop, som også ofte findes i 
TikTok-videoerne.
Klassetrin: 0. - 3. klasse 
Arrangør: Århus Sportsdanserforening, Arre-
søvej 43, 8240 Risskov  
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov 
Periode: Uge 26: 28. juni – 2. juli
                uge 30: 26 - 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 1. juni kl. 8.00   
Tilmelding via:
http://aarhusdans.dk/aktiv-sommer-2021/
Andre oplysninger: Medbring drikkedunk og 
snack-madpakke samt indesko.
Transport: Letbanen og mange busmuligheder 
tæt på 
 
Break - lær de sejeste tricks af 
Danmarks bedste breakere
Kom og lær Breaking fra nogle af Danmarks dyg-
tigste breakere. Her vil blive danset og øvet de 
sejeste tricks. Vi underviser i de basale teknikker 

i breakdance samt nogle af de nyeste moves. 
Klassetrin:  0.- 3. klasse i uge 26 
                     2. - 5. klasse i uge 30 
Arrangør: Århus Sportsdanserforening,  
Arresøvej 43, 8240 Risskov  
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov 
Periode: Uge 26: 28. juni – 2. juli
                uge: 30:  26. - 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl 8.00  
Tilmelding via:
http://aarhusdans.dk/aktiv-sommer-2021/ 
Andre oplysninger: Medbring drikkedunk og 
snack-madpakke samt indesko.
Transport: Letbanen og mange busmuligheder 
tæt på 
 
Hip-Hop/Showdance
Kom og dans Hiphop og showdans med nogle 
af Danmarks dygtigste dansere som instruktø-
rer. Masser af sjov og dans til de fedeste hits.
Klassetrin:  2.- 5. klasse 
Arrangør: Århus Sportsdanserforening, Arre-
søvej 43, 8240 Risskov  
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov 
Periode: Uge 26: 28. juni – 2. juli
                uge 30:  26. - 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.30 - 15.30 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via:
http://aarhusdans.dk/aktiv-sommer-2021/ 
Andre oplysninger:    Medbring drik-
kedunk og snack-madpakke samt indesko.
Transport: Letbanen og mange busmuligheder 
tæt på 

Dancemix - en afvekslende intro-
duktion til stilarterne latin, stan-
dard, hip hop og showdance
Dancemix er udviklet af de femdobbelte ver-
densmestre Kristina og Peter Stokkebroe og 
er en introduktion til stilarterne latin, standard, 
hip hop og showdance. Der vil blive undervist 
i små serier i hver af stilarterne, således un-
dervisningen bliver afvekslende, samtidig med 
at I på en sjov måde lærer om kropholdning, 
musikalitet, fleksibilitet og styrke, og derved 
en bredere forståelse af dans.
Klassetrin: 0. - 3. klasse 
Arrangør: Århus Sportsdanserforening, Arre-
søvej 43, 8240 Risskov  
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov 
Periode: Uge 26: 28. juni – 2. juli
                uge 30:  26. - 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.30 - 15.30 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via:
http://aarhusdans.dk/aktiv-sommer-2021/ 
Andre oplysninger: Medbring drikkedunk og 
snack-madpakke samt indesko.
Transport: Letbanen og mange busmuligheder 
tæt på 
 
Moderne Dans
Vil du prøve at arbejde med moderne dans? Med 
ballettens teknikker som grundsten arbejder vi 
med kropsligt udtryk og koreografi. Vi sveder og 
hygger os og får nye venner, mens vi danser til 
vild musik. Om fredagen laver vi en arbejdsde-



monstration for et inviteret publikum.
Klassetrin: 5 - 8. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 8000 
Aarhus C 
Periode: 28. juni  - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00 
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 
8.00. Der trækkes lod om pladserne mandag d. 
15. juni, hvorefter man får besked, om man har 
fået plads eller evt. er på venteliste.  
Tilmelding via: www.filuren.dk                      
Andre oplysninger: Når holdene er sat, går der 
mails ud til deltagerne med oplysninger om 
forplejning, beklædning og andre praktiske 
meddelelser.
Transport: Brobjergskolen ligger tæt ved Park 
Allé og Hovedbanegården. 
 
Kreativ Dans
Vil du prøve moderne dans? Vi arbejder med bal-
lettens værktøjer over i moderne dans og teknik. 
Vi sveder, griner og får nye venner mens musik-
ken spiller. Fredag viser vi en arbejdsdemon-
stration for forældre og søskende, så de kan se, 
hvad vi har arbejdet med
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren 
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 8000 
Aarhus C 
Periode: 28. juni - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 
8.00. Der trækkes lod om pladserne mandag d. 
15. juni, hvorefter man får besked, om man har 
fået plads eller evt er på venteliste.  
Tilmelding via: www.filuren.dk 
Andre oplysninger: Når holdene er sat, går der 
mails ud til deltagerne med oplysninger om 
forplejning, beklædning og andre praktiske 
meddelelser.

STENO MUSEET
SCIENCE & ASTRONOMI

For åbningstider og aktiviteter hold øje  
med vores hjemmeside og Facebook-side  

VÆKSTHUSENE 
BOTANISK HAVE I AARHUS 

For åbningstider og aktiviteter hold øje  
med vores hjemmeside og Facebook-side 

C. F. Møllers Allé 2 • Aarhus C 
sciencemuseerne.dk • 87 15 54 15
facebook/Stenomuseet

Peter Holms Vej • Aarhus C 
sciencemuseerne.dk • 87 15 54 15
facebook/BotaniskHaveAarhus

Peter Holms Vej . Aarhus C 
8715 5415 . sciencemuseerne.dk

Sommer i  
UngiAarhus

alle hverdage i  
uge 28 - 29 - 30

rundt omkring  
i byen

Se programmet på  
ungiaarhus.dk og

følg med på  
UngiAarhus’ 

 facebookside

Sommer i UngiAarhus 
SOMMERFERIEAKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE  

Kom og vær med i spændende aktiviteter, ha’ det sjovt og mød
andre børn og unge på land eller vand.

Hop i en RIB-båd, slap af i en hængekøje, lær at strikke, spil bold
eller noget helt andet. Der er mange muligheder, og alt er gratis!  

På ungiaarhus.dk kan du også finde sommeraktiviteter i dit lokalområde 
Psst! Alle børn og unge mellem 10 og 17 år er velkomne,

og du kan ta’ din lillesøster eller storebror med
Enkelte aktiviteter kræver tilladelse fra forældre (gives på stedet)

UngiAarhus driver fritids- og ungdomsklubber
samt ungdomsskoler i Aarhus Kommune
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Transport: Brobjergskolen ligger tæt ved Park 
Allé og Hovedbanegården. 
 
Kreativ Dans
Vil du prøve moderne dans? Vi leger os ind i bal-
let og moderne, bevæger os til skøn musik og 
hygger os sammen. Undervejs skaber vi en lille 
opvisning, som vores forældre kan se om freda-
gen.
Klassetrin: 0 - 2. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 8000 
Aarhus C 
Periode: 28. juni - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 15.00 
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 
8.00. Der trækkes lod om pladserne mandag d. 
15. juni, hvorefter man får besked, om man har 
fået plads eller evt er på venteliste.  
Tilmelding via: www.filuren.dk 
Andre oplysninger: Når holdene er sat, går der 
mails ud til deltagerne med oplysninger om 
forplejning, beklædning og andre praktiske 
meddelelser.
Transport: Brobjergskolen ligger tæt ved Park 
Allé og Hovedbanegården. 
 
 
Gymnastik

Cheerleading Viby - Aarhus Tigers 
Cheerleaders
Cheerleading er en sjov sport, hvor alle bliver ud-
fordret. Du kommer til at opleve elementer med 
akrobatik, springgymnastik og styrketræning. 
Vi sammensætter grupper med jævnaldrende, 
så der er også gode muligheder for at deltage 
sammen med vennerne. Den sidste dag slutter 
vi med en lille opvisning for forældrene og viser, 
hvad vi har arbejdet på.
Klassetrin: 1. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Tigers Cheerleaders 
Sted: Viby Skole, Kirkevej 2, 8260 Viby J 
Periode: Uge 26: 28. juni - 2. juli
Uge 31:  2. -  6. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00  
Tilmelding via: Tigers hjemmeside: www.aar-
hustigerscheerleaders.dk 
Andre oplysninger: Husk lidt frugt eller anden 
snack og en drikkedunk med vand eller saft. 
Praktisk påklædning med sportstøj og inden-
dørs kondisko.
Transport: Alle busser til Viby Torv kan anven-
des 
 
Cheerleading - Spring, dans, kast 
og fællesskab!
Sporten Cheer er for alle, som har lyst til at være 
aktive med alt fra spring på vores team track, 
løft, dans, smidighedstræning, kast og bevæ-
gelse. Vi sørger for, at du møder nye venner, for 
et godt sammenhold er vigtigt for os i All Star. 
Du kan være helt nybegynder, men der vil være 

plads til alle også øvede. Vi øver alt fra hånd-
stand til saltoer!
Klassetrin: 0. - 4. klasse 
Arrangør: All Star Cheerleaders Aarhus  
Sted: Globus1. Gudrunsvej 3A, 8220 Bra-
brand. 
Periode: 2. - 6. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 11.30 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: Send en SMS til nr. 29 80 75 49, 
så modtager du et link til tilmelding. Eller gå 
ind på dette link og tilmeld dig: https://forms.
gle/uvAf7B8fMYVTABG26 
Andre oplysninger:  Det er først til mølle, vi har 
plads til 40 udøvere.
Transport: Bus nr.6a eller 15 kører direkte til 
døren 
 
Cheerleading - Spring, dans, kast 
og fællesskab!
Sporten Cheer er for alle, som har lyst til at være 
aktive med alt fra spring på vores team track, 
løft, dans, smidighedstræning, kast og bevægel-
se. Vi sørger for, at du møder nye venner, for et 
godt sammenhold er vigtigt for os i All Star. 
Du kan være helt nybegynder, men der vil være 
plads til alle - også øvede. Vi øver alt fra hånd-
stand til saltoer!
Klassetrin: 5. - 9. klasse 
Arrangør: All Star Cheerleaders Aarhus  
Sted: Globus1. Gu   drunsvej 3A, 8220 Bra-
brand. 
Periode: 2. - 6. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.00 - 14.30 
Tilmelding fra:11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: Send en SMS til nr. 29 80 75 49, 
så modtager du et link til tilmelding. Eller gå 
ind på dette link og tilmeld dig: https://forms.
gle/vNdeJWtsnNsv1Dye7 
Andre oplysninger: Det er først til mølle, vi har 
plads til 40 udøvere.
Transport: Bus nr. 6a eller 15 kører direkte til 
døren 
 
Springskole 1
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto 
og meget mere
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 26. - 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktivteten
Transport:  Alle busruter kan benyttes 

Springskole 2
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto 
og meget mere
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 26. - 30. juli 

Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktivteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Springskole 1
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto 
og meget mere
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 19. - 23. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Springskole 2
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto 
og meget mere
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 19. - 23. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktivteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 

Springskole 1
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto 
og meget mere
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 12. - 16. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du 
finder link til på www.dgi-huset.dk. Der kan 
ikke bookes eller foretages tilmeldinger pr. te-
lefon, mail eller ved personlig henvendelse.
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktivteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 

Springskole 2
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto 
og meget mere
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
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Arrangør: DGI Huset Aarhus   
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 12. - 16. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktivteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Springskole 1
Lær at spring i trampolin, slå flik-flak, lave salto 
og meget mere
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Springskole 2
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak, lave salto 
og meget mere
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktivteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Springgymnastik i fantastiske om-
givelser
Til de energifyldte er her en unik mulighed for 
at få undervisning af nogle af Danmarks dygtig-
ste gymnaster i Aarhus Springcenter i Risskov. 
Dagene vil byde på et tæt pakket program i de 
fantastiske faciliteter, som indeholder alt hvad 
hjertet begærer af trampoliner og redskaber. 
Har du lyst til at lære salto og flikflak, så er det 
her, du skal tilmelde dig.
Klassetrin: 0. - 4. klasse 
Arrangør: TeamGym Aarhus  
Sted: Springcenter Aarhus, hvidkildevej 11, 
8240 Risskov 
Periode: 1. - 8. juli 
Ugedag: Hold 1: torsdag og fredag 
                Hold 2: mandag og tirsdag
                Hold 3: onsdag og torsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00 
Tilmelding fra: 12. juni kl. 8.00   

Tilmelding via: www.tga.dk og vælg „shop“
Andre oplysninger: TeamGym Aarhus vil være 
vært for noget frugt og kiks alle dage.
Vigtigt, at du har tøj på, som du nemt kan be-
væge dig i og medbringer en drikkedunk
Transport: Bus nr. 1a, 13, 15, 100, 121, 122, 
123

 
Heste

Heste og ridning
Er du også vild med heste? Så har du nu mu-
lighed for at prøve at holde ferie med hestene 
i Sabro Rideklub. Ugen vil indeholde læring om, 
samvær med og pleje af hestene. Desuden vil vi 
ride lidt alle dage. Der vil være begrænset tids-
rum for tilmelding, og der trækkes lod mellem 
alle rettidigt modtagne tilmeldinger.
Klassetrin: 0.- 9. klasse
Arrangør: Sabro Rideklub  
Sted: Grønvej 110, 8471 Sabro 
Periode: Uge 26: 28. juni - 2. juli
                uge 30: 26. - 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 8.30 - 13.30 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 9.00 – 11.00 
Tilmelding via: hestepleje@gmail.com
Mailen SKAL indeholde følgende oplysninger: 
Barnets navn, alder, erfaring med heste/rid-
ning, kontakt-telefon, kontakt-mail og hvilke/-n 
uger der søges til. Besked om man er kommet 
med på holdet gives via mail hurtigst muligt ef-
ter tilmelding. 
Andre oplysninger
Forplejning er ikke inkluderet.
Transport: Bus nr. 14 eller 114 

Kampsport

Prøv Karate i en uge i Århus Karate 
Skole
Du vil opdage, at dit generelle velvære forbed-
res. Du bliver bedre til at koncentrere dig, din 
kondition forbedres, og du kan bedre klare dag-
ligdagens udfordringer. Du lærer selvforsvar, 
faldteknik, kampøvelser, og har det sjovt hele 
ugen. Se mere på www.aarhus-karate-skole.dk.
Klassetrin: Hold a: 1. - 4. klasse
                    Hold b: 5. - 9. klasse 
Arrangør: Århus Karate Skole  
Sted: Bodøvej 211, 8200 Aarhus N 
Periode: 2. - 6. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: Hold a: 9.00 – 10.30
                    Hold b: 10.30 – 12.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: kimlyngholm@live.dk 
eller via sms til 29 23 40 11 (husk at meddele 
din email på SMS’en).

Andre oplysninger: Begrænset antal plad-
ser - de først 20 på hvert hold får direk-
te besked på email. Man skal møde om-
klædt i træningstøj og gerne medbringe 
vanddunk. Der vil ikke være forplejning. 
Hvis man ønsker at se klubben inden so 
merskolen, kan de ske tirsdage og torsdage 
mellem kl. 17.00 til 18.30. Om fredagen vil der 
blive udleveret Karate diplom for gennemført 
træning.
Transport:  Bus nr. 2a 

Brydeskole
Brydning er en af verdens ældste sportsgrene. 
Kom og prøv den gode og sjove slåskamp, hvor 
vi også har fokus på motorik leg og læring!
Klassetrin: 0. - 4. klasse 
Arrangør: Brydeklubben Thrott  
Sted: Åby Skole, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj
Periode: 30. juni - 1. juli 
Ugedag: Onsdag og torsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 14.00 
Tilmelding fra: 11. Juni kl. 8.00  
Tilmelding via: brydeklubben@thrott.dk
Andre oplysninger: Husk madpakke og drikke-
dunk. Alle deltagere modtager besked, når i er 
registrerede.
Transport: Bus nr. 12 
 
Brydeskole
Brydning er en af verdens ældste sportsgrene. 
Kom og prøv den gode og sjove slåskamp, hvor 
der også er fokus på motorik, leg og læring!
Klassetrin: 0. - 4. klasse
Arrangør: Brydeklubben Thrott  
Sted: Åby Skole, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj
Periode: 28. - 29. juni 
Ugedag: Mandag og tirsdag 
Tidspunkt:  9.00 - 14.00 
Tilmelding fra: 11. Juni kl. 8.00  
Tilmelding via: brydeklubben@thrott.dk
Andre oplysninger: Husk madpakke og drikke-
dunk. Alle får besked, når tilmelding er mod-
taget
Transport: Bus nr. 12  
 
Aikido Sommerskole - i samuraier-
nes fodspor
Aikido er japansk kampkunst, der lægger vægt 
på harmoni og indre ro. Aikido er udviklet på 
baggrund af ældgamle selvforsvarsteknikker, 
som de blev anvendt af de japanske samuraier. 
I aikido lærer du at passe på dig selv. Du lærer 
at falde uden at slå dig. Aikido er japansk kamp-
kunst og selvforsvar, styrke, balance, kamme-
ratskab og meget meget mere. Vi prøver at lave 
rullefald, styrke og balanceøvelser samt nogle 
lette selvforsvarsteknikker. Vi skal også prøve at 
kæmpe med japanske træsværd mm.
Klassetrin: 0. - 8. Klasse 
Arrangør: Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus
Sted: Vestergårdsskolen, Nordbyvej 25, 8260 
Viby J. 
Periode: 2. - 6. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 0. – 2. klasse:  kl. 12.00 - 13.00
kl. 13.00 - 14.00 
6. - 8. klasse: kl. 14.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: samurai@shinshintoitsu.dk 
eller mobil 21 83 20 58 
Andre oplysninger: Medbring almindeligt træ-
ningstøj som du kan bevæge dig godt i. Tag 
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gerne lidt frugt og en drikkedunk med.
Transport: Bus nr. 1a, 4a, 6a, 14 og 200 til Viby 
Torv, samt bus nr. 11. til Nordbyvej. 
 
AIKIDO SELVFORSVAR
Pas på dig selv og hold afstand. Nogle mobber 
eller  griber fat i dig. Det kan der gøres noget 
ved. Aikido handler om at undgå at komme op 
og slås, men at kunne sige „tak, men nej tak”. 
Det handler her om udvikling af selvtillid og mod. 
Og så er Aikido sjovt. 
Klassetrin: 1. - 9. klasse 
Arrangør: Ki-kai, Århus   
Sted: Møllevangsskolen, Møllevangs Allé 20, 
8210 Aarhus 
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: Hold 1: kl. 12.00 - 13.00 hold 2: kl. 
13.00 - 14.00 - hold 3:  14.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 21. juni kl 10.00  
Tilmelding via: sorenz63@gmail.com 
Andre oplysninger:Gymnastik tøj -    Vand dunk.
 
Sommerskole i Kampsport
Thai/kick - boksning er en uges træning i The 
Colosseums egne lokaler. Undervisningen inde-
holder elementer fra Thai/kick - boksning, hvor 
der arbejdes med slag, sparke tekniker. Derud-
over vil der kunne forventes leg, ture ud af huset 
og en masse sjov.
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: The Colosseum 
Sted: Banegårdsgade 36 A kld., 8000 Aarhus C
Periode: uge 27:   5. – 9. juli
                uge 28: 12. – 16. juli -  
                uge 29: 19. - 23  juli  
                uge 30: 26 - 30 juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: Personligt fremmøde mandag 
- torsdag kl. 16.00 – 20.00, fredag kl. 16.00 - 
18.00 eller på tlf.nr. 86 19 36 01 eller på mail: 
info@thecolosseum.dk 
Andre oplysninger: Vi har badefaciliteter og et 
opholdsrum. Husk mad og drikke til formidda-
gen. Max 20 deltagere.
Transport: Alle busruter kan benyttes til midt-
byen 

Klatring 

Klatreskole 1
Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af 
Danmarks højeste klatrevægge.
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 26. - 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 

mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten.
Transport: Alle busruter kan benyttes. 
 
Klatreskole 2
Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af 
Danmarks højeste klatrevægge.
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 26. - 30. juli  
 Ugedag: Mandag - fre-
dag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00 
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger:  Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten.
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Klatreskole 1
Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af 
Danmarks højeste klatrevægge.
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus c
Periode: 19. - 23. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger:  Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Klatreskole 2
Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af 
Danmarks højeste klatrevægge
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus Sted:     V æ r k -
mestergade 17, 8000 Aarhus C 
Periode: 19. - 23. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Klatreskole 1
Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af 
Danmarks højeste klatrevægge
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 12. - 16. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 09.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  

Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Klatreskole 2
Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af 
Danmarks højeste klatrevægge
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 12. - 16. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Klatreskole 1
Lær at klatre op i 16 meters højde på en af Dan-
marks højeste klatrevægge.
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI-husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan IKKE 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten.
Transport: Alle busruter kan benyttes 
 
Klatreskole 2
Lær at klatre op i en 16 meters højde på en af 
Danmarks højeste klatrevægge.
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 15. juni kl. 11.00  
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN on-
line via DGI Husets bookingsystem, som du fin-
der link til på www.dgi-huset.dk. Der kan ikke 
bookes eller foretages tilmeldinger pr. telefon, 
mail eller ved personlig henvendelse. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i aktiviteten.
Transport: Alle busruter kan benyttes 
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Kreativitet

Historien om dig!
Hvis der skulle skrives en historie om dit liv, hvad 
ville den så fortælle? Ville man så kunne læse, 
at du var en stor opfinder, verdens bedste fod-
boldspiller, en dygtig kunstmaler eller noget helt 
fjerde? Kom og skriv historien om dig og drøm 
gerne stort! Du skal nok blive guidet i opbyg-
ningen af din historie. Ud af genbrugsmaterialer 
skal du lave en fantastisk forside til din bog, så 
medbring et billede af dig selv, som du vil have 
skal pynte forsiden.
Klassetrin: 4. - 5. klasse 
Arrangør: Højbjerg Bibliotek 
Sted: Oddervej 74, 8270 Højbjerg 
Periode: 5. juli 
Ugedag: Mandag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl 8.00  
Tilmelding via: Mail til Lea Esquives:
leloe@aarhus.dk 
Andre oplysninger: Der er plads til 8 børn, og 
det er efter først til mølle-princippet.
Transport: bus nr. 100 holder ude foran biblio-
teket 
 
Er du nysgerrig, kreativ og en rigtig 
idémager? Og kan du lide at bygge 
og skabe nye ting?
På campen lærer du at tænke og handle som en 
ægte iværksætter. Du lærer at få idéer og finde 
på løsninger til virkelige problemer, designe pro-
totyper, teste dem og præsentere dem for an-
dre. Og så vil du også møde en ægte iværksæt-
ter fra det virkelige liv! Alt sammen mens du har 
det sjovt, bevæger dig, møder nye venner samt 
bruger både dit hoved og dine hænder.
Klassetrin: 5.- 6. klasse 
Arrangør: Aarhus Kommunes Biblioteker afvik-
ler Go Zebra   
Sted: Dokk1, Verdensrummet, Hack Kamp-
manns Pl. 2, 8000 Aarhus C 
Periode: 28. og 29. juni 
Ugedag: Mandag og tirsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00
Tilmelding via: https://billetto.dk/e/go-zebra-
ivaerksaetter-sommercamp-for-born-aar-
hus-billetter-508926 
Andre oplysninger: Max. 35 deltagere. Med-
bring madpakke til frokost, vi står for drikke og 
lidt sund snacks.
Transport: Letbanen L2 har stoppested under 
Dokk1. Verdensrummet ligger i gade niveau 
på bagsiden af Dokk1, modsat stoppeste-
det. 
 
Gamle bøger – nye historier
Kom og fortæl din historie gennem en kreativ 
workshop, hvor du kan lave din egen bog ud 
af genbrugsmaterialer. Du kan klippe og klistre 
ord og billeder fra kasserede bøger, og gå amok 
med at dekorere, og skrive din historie.
Klassetrin: 0.- 6. klasse 

Arrangør: Tranbjerg Bibliotek, Aarhus  
Kommunes Biblioteker  
Sted: Kirketorvet 6, 8310 Tranbjerg 
Periode: 8. juli   
Ugedag: Torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: Hjemmeside  
https://www.aakb.dk/bibliotek/tranbjerg
Transport: Bus nr. 4a eller Letbanen 
 
Læsemarathon
Elsker du at læse og snakke om bøger med an-
dre bogelskere? Så se med her. Risskov Bibliotek 
holder tre dage med læsning og læseaktiviteter. 
Den sidste dag tager vi faktisk natten i brug. Her 
skal vi sove i biblioteket for rigtig at få læst igen-
nem.I løbet af de tre dage vil der fx komme en 
forfatter og illustrator og fortælle om at lave bø-
ger og hjælpe os med at lave vores egne. 
Tilmeldingen gælder for det samlede antal dage 
og overnatning.
Klassetrin: 3. - 5. klasse 
Arrangør: Risskov Bibliotek   
Sted: Fortebakken 1, 8240 Risskov 
Periode: 28. juni - 1. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: Mandag – tirsdag kl. 9.00 – 13.00, 
onsdag kl. 9.00 med overnatning til torsdag kl. 
9.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 Tilmelding via:               
Hjemmesiden: www.aakb.dk 
Andre oplysninger: 10 deltagere, deltagerne 
har selv madpakke og frugt med, onsdag aften 
står biblioteket for aftensmaden og torsdag 
for morgenmad. Husk sovepose, liggeunder-
lag, nattøj og tandbørste. Er du i gang med en 
god bog, så tag den med i tasken, men der er 
selvfølgelig også masser af bøger i biblioteket.
Transport: Letbanen (Vestre Strand Allé), 
Busnr. 6a (Skolevangsallé), Bus nr. 100 mfl. 
(Grenåvej/Vejlby Centervej) 
 
 
Små mennesker – store drømme
Slip kreativiteten og fantasien løs og giv en gam-
mel bog nyt liv med historien om dig! Udform en 
bog både udenpå og indeni ved at dekorere, pyn-
te, male, tegne og skrive, så den bliver personlig 
og din helt egen. 
Klassetrin: 4. klasse (10 - 11 år) 
Arrangør: Aarhus Bibliotekerne  
Sted: Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 
Viby J
Periode: 6. - 7. juli 
Ugedag: Tirsdag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: pekar@aarhus.dk 
Andre oplysninger: Tilmeldingen er bindende 
for begge dage. Max. 10 deltager. Vi sørger for 
en formiddagssnack og noget at drikke.
Transport: Bus nr. 1a, 4a, 6a, 11, 14, 200

Din historie - Læsecamp på Gelle-
rup Bibliotek
Er du også vild med gode historier? Så kom til 
Læsecamp i uge 27 på Gellerup   
bibliotek. 
Vi leger med litteraturen mandag til onsdag fra 
kl. 9.00 -14.00. Vi arbejder med din, min og vores 
historier gennem lyd, skrift og kreative aktivite-
ter. Du vil få en masse inspiration til gode bø-

ger og ikke mindst tid til at læse sammen med 
andre børn. Uanset om du er til gys, krimi eller 
kærlighed, så kan du være sikker på at få nogle 
fantastiske dage på biblioteket sammen med 
andre børn.
Klassetrin: 3. - 4. klasse 
Arrangør: Gellerup Bibliotek   
Sted: Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand
Periode: 5. - 7. juli 
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 14.00 
Tilmelding fra: 11. juni Tilmelding via: gelle-
rupbibliotek@aarhus.dk eller Tlf.: 89 40 92 00 
Andre oplysninger: Max 10 antal deltagere.
Medbring selv madpakke og vandflaske til alle 
dage.
Transport: Bus nr. 4a stopper lige ved Gellerup 
Bibliotek. Bus nr. 11 stopper ved City Vest, som 
ligger tæt på Gellerup Bibliotek 
 
Flaskepost til fremtiden
Sammen skaber vi en musikfortælling om to 
børn fastfrosset på et stykke is på det endeløse 
hav. De har sendt os en flaskepost. Et råb om 
hjælp. Sådan starter en rejse ud af mørket og 
frem mod en ny begyndelse. Du kan læse histo-
rien, vi sammen giver nyt liv på: www.flaskepost-
tilfremtiden.dk.                                      
Fredag kl. 15.00 -16.00 viser vi vores forestilling 
for din familie i Officerssalen, Indgang C.
Klassetrin: 1 .- 3. klasse 
Arrangør: Aarhus Musikskole 
Sted: Vester Allé 3, 8000 Aarhus C 
Periode: 4. - 6. august 
Ugedag: Onsdag - fredag 
Tidspunkt: 8.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: Flaskeposttilfremtiden.dk
Andre oplysninger: Alle kan være med! Vi syn-
ger, danser og spiller på alverdens instrumen-
ter. Vi fabulerer, skriver sange, skaber lydu-
niverser og dramatisere fortællingen. Husk 
madpakke.
Transport: Mange busser stopper tæt ved Mu-
sikskolen 
 
Flaskepost til fremtiden
Sammen skaber vi en musikfortælling om to 
børn fastfrosset på et stykke is på det  endelø-
se hav. De har sendt os en flaskepost. Et råb om 
hjælp. Sådan starter en rejse ud af mørket og 
frem mod en ny begyndelse. Du kan læse histo-
rien, vi sammen giver nyt liv på: www.flaskepost-
tilfremtiden.dk.                                      
Torsdag viser vi vores forestilling for din fami-
lie kl. 15.00 - 16.00 i Officerssalen, Indgang C.
Klassetrin:1. - 3. klasse 
Arrangør: Aarhus Musikskole  
Sted: Vester Allé 3, 8000 Aarhus C 
Periode: 28. juni - 1. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 8.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11, juni kl. 8.00   
Tilmelding via: www.flaskeposttilfremtiden.dk
Andre oplysninger: Alle kan være med! Vi syn-
ger, danser og spiller på alverdens instrumen-
ter. Vi fabulerer, skriver sange, skaber lyduni-
verser og dramatisere fortællingen. 
Husk madpakke.
Transport: Mange busser stopper tæt på Mu-
sikskolen 
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Læsecamp på Dokk1
Vi læser og hygger sammen, hver dag vil der 
være en aktivitet udover læsning.
Klassetrin: 4. - 6. klasse 
Arrangør: Aarhus Hovedbibliotek, Dokk1
Sted: Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C
Periode: 13. - 15. juli 
Ugedag: Tirsdag -  torsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: Tilmelding via billetbestilling: 
https://billet.aarhus.dk/aakb/lq77e/
Andre oplysninger: Der er café på biblioteket, 
men ellers husk madpakke.
Transport: Letbane lige til døren 
 
 
Kunst (Kunst, Tegn, Mal)

Tegn og Mal i Den Gamle By
Kan du lide at tegne og male?
I Den Gamle By er der mange fine motiver og 
spændende, historiske huse og ting, som det er 
sjovt at tegne og male. En underviser hjælper 
dig igennem en uges kursus med teknikker og 
materialer, så du kan få nogle flotte billeder med 
hjem. Det foregår over en hel uge fra mandag til 
fredag, hver dag kl. 10.00 -14.00.
Om fredagen laver vi en udstilling af alle delta-
gernes billeder.

Klassetrin: 2. - 8. klasse 
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2,  
8000 Aarhus C
Periode: Uge 26: 28. juni - 2. juli -  
                uge 31:  2.  6. august 
Ugedag: Ugekursus (man dag - fredag)  
Tidspunkt: 10.00 - 14.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 - 16. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.dengamleby.dk/aktiv-
sommerferie 
Andre oplysninger: 20 deltagere per uge. Ved 
for mange tilmeldte trækkes der lod om plad-
serne. ALLE får besked hurtigst muligt efter 
tilmeldingsfristen.
Transport: Bus nr. 3a, 14, 4a, 11, (5a) 
 
Kreativt værksted
Her kan du male, tegne og fremstille lerfigurer. 
Bemaling og få dem brændt. 
Du kan også lave andre kreative ting under in-
struktøre af Jane Klostergaard. Du kan også gå 
tur i området som er grønt og frodigt.
Klassetrin: 4. - 6. klasse 
Arrangør: Afdeling 12, Thorsbjerg, Brabrand 
Boligforening v/ Lise Ledet  
Sted: Stenaldervej 77, 8220 Brabrand 
Periode: 26. - 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.30 - 14.00 
Tilmelding fra: 14. juni kl. 17.00 - 20.00 
Tilmelding via: tlf. nr. 51 44 47 34 
Andre oplysninger: Ca. 10 deltagere. Medbring 
madpakker og praktisk tøj.
Transport: Bus nr. 3a 
 

Eksperimenterende Kunst - Gen-
brug
Det skal være sjovt. Vi eksperimenterer med for-
skellige genbrug materialer på nye og anderle-
des måder. Laver action-painting, bygge skøre 
skulptur m.m.Vi skal på opdagelse og få inspira-
tion fra museumskunstnere.
Klassetrin: 2. - 4. klasse 
Arrangør: Museum Ovartaci  
Sted: Museum Ovartaci Børn & Unge Atelieret
Periode: 29. - 30. juni 
Ugedag: Tirsdag - onsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00 Tilmelding via:               
boern@ovartaci.dk 
Andre oplysninger: Praktisk tøj. Husk Madpak-
ke.( Der er ikke forplejning).
Transport: Bus nr. 5a og  Letbanen 
 
Dokk1s billedkunstskole
På Dokk1s billedkunstskole arbejder vi med 
både tegning, maleri og skulptur. Du får intro-
duktion til forskellige opgaver og materialer, og 
i løbet af fire dage vil holdet sammen producere 
kunst til en afsluttende udstilling, der skal stå på 
Dokk1 i sommerferien. Du behøver ikke at være 
dygtig til at tegne, du skal bare have lyst til at 
arbejde kunstnerisk med dine hænder.
Klassetrin: 4. - 8. klasse (11-14 år) 
Arrangør: Hovedbiblioteket, Dokk1 
Sted: Dokk1, børnelab på niveau 2.2, Hack 
Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C 
Periode: 28. juni - 1. juli 
Ugedag: mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00 



Fakta: Hvad er fritidspas?
Er du enlig forsørger? Har du børn under 18 år?  
Så kan du få formentlig få et fritidspas, der kan betale 
for fritidsaktiviteter for dit barn op til 1.000 kroner.

Dit barn kan bruge fritidspasset i forbindelse med mange forskellige  
foreningsaktiviteter. Det kan for eksempel være til svømning, fodbold, tegning, 
 sang og musik, spejder, karate eller noget helt andet. 

Kan dit barn få fritidspas? Ring til Sport og Fritid på telefon 89 40 48 26 og find ud af det. 

Læs mere på www.aarhus.dk

Det er sjovt at gå til sport
For 10-årige Mustafa Hadji handler det om at have det sjovt med ven-
nerne og dyrke noget sport. Han behøver ikke at tænke på, hvad fritids-
pas er, men han ved godt, at fritidspasset er med til at gøre, at han kan 
gå til sport i de lokale foreninger. Han går både til svømning og fodbold. 
”Jeg godt lide at spille fodbold. Vi spiller også nogle gange i skolen og 
med vennerne, og så spiller jeg på Tovshøjskolen”, siger Mustafa, der 
går i 3. klasse.  

Han har gået til fodbold i et års tid og til svømning i tre år. Tidligere har 
han også gået til boksning, og måske kunne han godt tænke sig at gå til 
basketball senere. 

”Jeg kan godt lide at svømme brystsvømning, og så kan jeg også godt 
lide at dykke ned under vandet. Når jeg er til fodbold, træner vi for det 
meste, og så spiller vi nogle gange kamp, eller også er der fri leg. Jeg 
har nogle gode venner både til svømning og fodbold, så det er hygge-
ligt,” siger Mustafa. 

Selv om han er glad for at gå til fodbold, drømmer han ikke om at blive 
den nye stjerne i AGF eller i udlandet. 
”Nej, jeg tror, jeg skal være læge,  
måske. Men det kunne da godt  
være, at det kunne være sjovt  
at være træner i en forening  
engang som et fritidsjob,”  
siger Mustafa. 

Fritidspas er en  
stor hjælp 

Der er mange udgifter, når man er en 
familie med fem børn, og derfor er 
det en stor hjælp for Nawal Hadji,  

at to af hendes børn har fritidspas. 
Med fritidspasset får hun hjælp fra 

Aarhus Kommune til at betale noget 
af det, som det koster, når børnene 

går til sport i en forening.  

”Det betyder rigtigt meget, at jeg ikke 
skal betale det hele. Det er en stor 

hjælp”, siger Nawal M. Hadji, der har 
en datter og sønnen, Mustafa, som 
begge går til sport i de lokale for-

eninger. 

”Det ville presse min økonomi, hvis 
vi skulle betale det hele selv, så jeg 
er glad for, at det kan lade sig gøre. 
Det betyder meget, at mine børn er 

aktive og har nogle fritidsaktiviteter, 
så de ikke bare skal sidde  
derhjemme”, siger Nawal. 

Hun fortæller, at familien tit laver 
aktiviteter i weekenden, men at det 

er rigtigt godt, at børnene får motion 
i løbet af ugen.

”De går til fodbold og svømning,  
og det er godt for kroppen og  

helbredet. De får også nye venner,  
og de lærer at tage ansvar”,  

siger Nawal. 

For Nawal betyder det også, at hun 
nogle gange møder nogle andre 

forældre, hun ikke har mødt før, når 
hun står på fodboldbanen og hepper 

på børnene. 

”Det er faktisk ret hyggeligt,”  
siger hun. Derfor vil Nawal også 

opfordre andre forældre til at søge 
fritidspas til deres børn, hvis de har 
brug for det og kan få det, fordi det 
giver familien en god hjælp og man-

ge muligheder for børnene. 



Danmarks sjoveste trampolinpark)

Wipeout! 
Kom og prøv kræfter med 

vores populære 
Wipeout

Priser fra 

115,- 
pr. person

115,- 

rushaarhusofficial

Rush Aarhus

www.rushdanmark.dk · 86141600 · aarhus@rushdanmark.dk · Søren Nymarks Vej 8F-G · 8270 Højbjerg

Kom og prøv kræfter med 

Velkommen til højtflyvende oplevelser 

Sommerferien i Rush Aarhus er fyldt med de sjoveste aktiviteter for børn og unge i alle aldre. 

Oplev vores kæmpe store trampolinområde, slå vennerne på vores Battle Beam og prøv den 

populære Wipeout. Alle retningslinier ift. Covid-19 følges og der er håndspritstandere ved alle 

forlystelser.Læs mere om alle sommerens aktiviteter på vores hjemmeside.

Der er aktiviteter for både store og små – selv de voksne kan være med. 

SVØM I DIN SOMMERFERIE

Find din indre  

vandhund frem  

og tag familien med  

i svømmehallen  

i skolernes  

sommerferiesommerferiesommerferiesommerferiesommerferiesommerferiesommerferiesommerferie

TJEK SOMMERAKTIVITETER OG  
ÅBNINGSTIDER INDEN I TAGER HJEMMEFRA: 

WWW.VIGIRBYENPULS.DK 
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Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 Tilmelding via:               
www. aakb.dk 
Andre oplysninger: Tilmelding foregår ved 
at bestille billet på bibliotekets hjemmeside 
(aakb.dk). Der er plads til 12 deltagere i alt. 
Husk at medbringe frokost eller penge til kan-
tinen.
Transport: Bus nr. 100, Letbanen til Dokk1

Tegneserie
Streg og stribe! Med blyant og pen. En spæn-
dende workshop, hvor vi dykker ned i tegnese-
riefortælling og laver vores egen serie-stribe 
efter alle kunstens regler.
Klassetrin: 3. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole, Val-
demarsgade 1E-1F, 8000 Aarhus C  
Sted: Medierummet, Aarhus Billed- og Medie-
skole, Brobjergskolen, 
Periode: 28. juni - 1. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 Tilmelding via:               
Tilmeld dig senest den 17. juni kl. 20.00 via 
e-mail til admin@aaboms.dk 
Andre oplysninger: Deltagere findes ved lod-
trækning. Tilmeld kun 1 barn pr. mail.
Transport: De fleste busser samt Letbanen kan 
benyttes 
 
Tegneværksted 2
På tegneværksted går vi på opdagelse i vores 
by. Vi skal tegne Aarhus fra forskellige vinkler 
med forskellige tegnematerialer. Vi arbejder i 
vores atelierer og i byen, hvor vi studerer stort 
og småt. Vi skal arbejde med illustration, klas-
sisk observationstegning, karakterdesign mm. 
Der er plads til fri leg og eksperimenter, samtidig 
med at der er konkrete øvelser til at hjælpe stre-
gen på vej.
Klassetrin: 3.- 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole, Val-
demarsgade 1E-1F, 8000 Aarhus C  
Sted: BGK-atelieret, Aarhus Billed- og Medie-
skole, Brobjergskolen 
Periode: 28. juni - 1. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: Tilmeld dig senest d. 17. juni kl. 
20.00 via e-mail til admin@aaboms.dk 
Andre oplysninger: Deltagere findes ved lod-
trækning. Tilmeld kun 1 barn pr. mail.
Transport: De fleste busser samt Letbanen kan 
benyttes 
 
Tegneværksted 1
På tegneværksted går vi på opdagelse i vores 
by. Vi skal tegne Aarhus fra forskellige vinkler 
med forskellige tegnematerialer. Vi arbejder i 
vores atelierer og i byen, hvor vi studerer stort 
og småt. Vi skal arbejde med illustration, klas-
sisk observationstegning, karakterdesign mm. 
Der er plads til fri leg og eksperimenter, samtidig 
med at der er konkrete øvelser til at hjælpe stre-
gen på vej.
Klassetrin: 3.- 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole 
Sted: Atelieret, Aarhus Billed- og Medieskole, 
Brobjergskolen 
Periode: 28. juni - 1. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 

Tidspunkt: 10.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: Tilmeld dig senest d. 17. juni kl. 
20.00 via e-mail til admin@aaboms.dk 
Andre oplysninger: Deltagere findes ved lod-
trækning. Tilmeld kun 1 barn pr. mail.
Transport: De fleste busser samt Letbanen kan 
benyttes
 

På vandet

Sejlads- og strandaktiviteter
Sejlads i hold på 4-6 i spejder-joller med sejl, 
fiskeri, bål, leg og evt. svømning med   
redningsveste
Klassetrin: 2. - 5. klasse 
Arrangør: Stifinderne Sø, Søspejdergruppe i Det 
Danske Spejderkorps   
Sted: Marselisborg Havnevej 100 A, 8000 Aar-
hus C
Periode: 12 - 16. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 18.30 Tilmelding via: 
www.stifinderne.dk/sommer 
Andre oplysninger: Lyst til sejlads forventes. 
Der er ingen forplejning. I tilfælde af for mange 
tilmeldte udvælges deltagere ud fra tilmeldin-
gernes modtagelses-tidspunkts dato+tid, samt 
også en jævn fordeling på alder og køn.
Transport:Til Tangkrogen / Marselisborg Havn
 
Sejlads i optimistjolle
Du skal lære at sejle med sejl i en optimistjolle, 
men der vil også være  andre vandaktiviteter. 
Træningen foregår med egne trænere, der er 
vant til at træne børn i aldersgruppen 7 - 15 år. 
Den eneste forudsætning, du skal have, er lysten 
til at lære at sejle, og at du kan lide vandaktivite-
ter. Du behøver IKKE medbringe specielt udstyr, 
kun godt humør. Vi stiller alt nødvendigt udstyr 
til rådighed. Du skal selv medbringe madpakke 
til hele dagen. Max 30 deltagere.
Klassetrin: 2. – 10. klasse 
Arrangør: Århus Internationale Sejlsportscen-
ter/ Kbl   
Sted: Aarhus Internationale Sejlsportscenter, 
Esther Aggebosgade 80A, 8000 Aarhus C
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00   
Tilmelding via: kbloptimist@gmail.com
Andre oplysninger: Tilmelding er „først til møl-
le“ Du skal selv medbringe madpakke til hele 
dagen. Max 30 deltagere.
Transport: Bus nr. 23 
 
Sejlads i optimistjolle
Du skal lære at sejle med sejl i en  optimistjol-
le, men der vil også være  andre vandaktiviteter. 
Træningen foregår med egne trænere, der er 
vant til at træne børn i aldersgruppen 7 - 15 år. 
Den eneste forudsætning, du skal have, er lysten 
til at lære at sejle, og at du kan lide vandaktivite-
ter. Du behøver IKKE medbringe specielt udstyr, 

kun godt humør. Vi stiller alt nødvendigt udstyr 
til rådighed. Du skal selv medbringe madpakke 
til hele dagen. Max 30 deltagere.
Klassetrin: 2. – 10. klasse
Arrangør: Kaløvig Bådelaug  
Sted: Åstrup Strandvej 68A, 8541 Skødstrup
Periode: 28. juni - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 16.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: kbloptimist@gmail.com
Andre oplysninger: Tilmelding er „først til møl-
le“ Du skal selv medbringe madpakke til hele 
dagen. Max 30 deltagere.
Transport: Bus nr. 17 

Sommerskole for de vandglade!
Måske du ikke kom til Hawaii i år, så kom ned til 
AWC, hvor nogle af vores bedste wakeboarde-
re står klar til at instruere dig på vandet. Oplev 
surferstemningen og prøv dit første wakeboard 
trick hos os! (Husk, at du skal være glad for vand 
og kunne svømme, før du tilmelder dig)
Klassetrin: 4. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Watersports Complex (AWC)
Sted: Irma Pedersens Gade 2d, 8000 Aarhus C
Periode: Uge 27: 5 - 9 juli 
                uge 28: 12. - 16. juli 
                uge 29: 19. - 23. juli 
                uge 30: 26.- 30. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt:  9.00 - 14.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00   
Tilmelding via: info@aarhuswake.dk
Skriv følgende: 
-Fuldt navn
-Køn
-Alder & klassetrin
-Den ønskede uge (27, 28, 29 eller 30)
Ansøgere der ikke skriver ovenstående oplys-
ninger tages ikke i betragtning. 
Andre oplysninger:   Tilmelding er efter først 
til mølle-princippet, men børn og unge, som 
ikke har været med før, har fortrinsret.
Vær opmærksom på, at tilmeldingen åbner den 
11.06 kl. 9.00, og ansøgninger modtaget før 
dette tidspunkt bliver ikke taget i betragtning. 
Husk madpakke og drikkelse.
Transport: Tag Letbanen til Østbanetorvet, 
herefter er der en 5 minutters gåtur til AWC.

 
Rollespil

Soldaterliv i Den Gamle By – om 
krigen i 1864
Kan du lide at spille rollespil?
Du skal indgå i et rollespil som soldat i 1864. Sol-
daterne er indkvarteret i købstaden - dvs. midt i 
Den Gamle By - og du oplever soldaterlivet med 
forskellige udfordringer og forberedelsen til et af 
de store slag i krigen i 1864.
Det foregår over en hel uge fra mandag til fre-
dag, hver dag kl. 10.00 - 15.00
Klassetrin: 4. - 7. klasse 
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2,  



8000 Aarhus C 
Periode: Uge 26: 28. juni - 2. juli
                uge 31: 2. - 6. august 
Ugedag: Ugekursus (mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 - 16. juni kl. 
8.00    
Tilmelding via:
www.dengamleby.dk/aktiv-sommerferie 
Andre oplysninger: 24 deltagere per uge. Ved 
for mange tilmeldte trækkes der lod om plad-
serne. ALLE får besked hurtigst muligt efter 
tilmeldingsfristen.
Transport: Bus nr. 3a, 14, 4a, 11, (5a) 
 
Tidsrejsen i Den Gamle By
Vil du gerne vide, hvordan børn i Danmark havde 
det for 150 år siden? I dette rollespil rejser du 
hver dag tilbage til livet som barn i 1864.
Alle får historiske dragter på, og I skal arbejde, 
gå i skole og lege rundt omkring i Den Gamle By, 
sådan som børn gjorde dengang. Det foregår 
over en hel uge fra mandag til fredag, hver dag 
kl. 10.00 - 15.00
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Undervisningsteamet, Den Gamle By
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus 
C
Periode: Uge 26: 28. juni - 2. juli
                uge 27: 5. - 9. juli
                uge 31: 2. - 6. august 
Ugedag: Ugekursus (mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 - 16. juni kl. 8.00
Tilmelding via:www.dengamleby.dk/aktiv-
sommerferie
Andre oplysninger: 24 deltagere per uge. Ved 
for mange tilmeldte trækkes der lod om plad-
serne. ALLE får besked hurtigst muligt efter 
tilmeldingsfristen.
Transport:  Bus nr. 3a, 14, 4a, 11, (5a) 
 
AGF Rollespil (uge 28)
Aktiviteterne er for børn mellem 8 og 11 år, der 
har lyst til at prøve kræfter med rollespil på for-
skellige måder og niveauer. Vi laver dragter og 
våben sammen, inden vi går ud i naturen.
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: AGF Idrætsskolen  
Sted: Læssøesgades Skole, Læssøesgade 24, 
8000 Aarhus C 
Periode: 12. - 16. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 09.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00  
Tilmelding via: Gå på vores hjemmeside:  
agfsidraetsskole.com Under fanen ”tilmel-
ding” finder du holdet AGF Rollespil (uge 28) 
Her udfylder du barnets oplysninger og trykker 
tilmeld. 
Andre oplysninger: Der er ikke forplejning med 
i denne aktivitet. Husk tilmeldingen foregår ef-
ter først til mølle-princippet.
Transport: Bus nr. 11, 1a, 200, 22, 4a, 5a brin-
ger jer tæt på Læssøesgade Skole 
 
AGF Rollespil (uge 27)
Aktiviteterne er for børn mellem 8 og 11 år, der 
har lyst til at prøve kræfter med rollespil på for-
skellige måder og niveauer. Vi laver dragter og 
våben sammen, inden vi går ud i naturen.
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: AGF Idrætsskolen  

Sted: Læssøesgades Skole, Læssøesgade 24, 
8000 Aarhus C 
Periode: 5. - 9. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00 
Tilmelding fra: 11. juni kl. 08.00  
Tilmelding via: Gå på vores hjemmeside: agfsi-
draetsskole.com
Under fanen tilmelding finder du AGF Rollespil 
(uge 27), skriv barnets oplysninger og tryk til-
meld. 
Andre oplysninger: Tilmeldingen foregår ved 
princippet først til mølle. 
Transport: Bus 11, 1a, 200, 22, 4a, 5a bringer 
jer tæt på Læssøesgade Skole 
 

Sang & Teater

Teater
Har du lyst til at prøve at spille teater? Vi laver 
lege og teaterøvelser, arbejder med karakterer 
og roller, og skaber undervejs et teaterstykke, 
som vi fremviser fredag for et inviteret publi-
kum.
Klassetrin: 5.- 8. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren 
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 8000 
Aarhus C 
Periode: 28. juni - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 -15.00 
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 
8.00. Der trækkes lod om pladserne mandag d. 
15. juni, hvorefter man får besked, om man har 
fået plads eller evt. er på venteliste.  
Tilmelding via: www.filuren.dk 
Andre oplysninger: Når holdene er sat, går der 
mails ud til deltagerne med oplysninger om 
forplejning, beklædning og andre praktiske 
meddelelser.
Brobjergskolen ligger tæt ved Park Allé og ho-
vedbanegården. 
 
Teater
Har du lyst til at prøve at spille teater? Vi laver 
lege og teaterøvelser, arbejder med karakterer 
og roller, og skaber undervejs et teaterstykke, 
som vi fremviser fredag for et inviteret publi-
kum.
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 8000 
Aarhus C 
Periode: 28. juni - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 -12.00 
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 
8.00. Der trækkes lod om pladserne mandag d. 
15. juni, hvorefter man får besked, om man har 
fået plads eller evt. er på venteliste.  
Tilmelding via: www.filuren.dk 
Andre oplysninger: Når holdene er sat, går der 
mails ud til deltagerne med oplysninger om 
forplejning, beklædning og andre praktiske 
meddelelser.
Transport: Brobjergskolen ligger tæt ved Park 

Allé og Hovedbanegården. 
 
Teater
Har du lyst til at prøve at spille teater? Vi laver 
lege og teaterøvelser, arbejder med karakterer 
og roller, og skaber undervejs et teaterstykke, 
som vi fremviser fredag for et inviteret publi-
kum.
Klassetrin: 0. - 2. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 8000 
Aarhus C 
Periode: 28. juni - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 -15.00 
Tilmelding fra: Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 
8.00. Der trækkes lod om pladserne mandag d. 
15. juni, hvorefter man får besked, om man har 
fået plads eller evt. er på venteliste.  
Tilmelding via: www.filuren.dk 
Andre oplysninger: Når holdene er sat, går der 
mails ud til deltagerne med oplysninger om 
forplejning, beklædning og andre praktiske 
meddelelser.
Transport: Brobjergskolen ligger tæt ved Park 
Allé og Hovedbanegården. 
 
Ud af skabet - skuespiller
Skabet på teenageværelset er fyldt med gam-
melt legetøj, der bare ligger og samler støv. Gen-
nem nøglehullet kan legetøjet følge med i, hvad 
der foregår på værelset. Rystede ser dukker, ac-
tionmænd, legoklodser og perler til, mens livet 
fortsætter uden dem. Legetøjet bliver levende 
og prøver med vold og magt at komme ud af 
skabet! Og det kommer der selvfølgelig en mas-
se spas, gøgl og konflikter ud af.
Klassetrin: 6. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Teater Læring  
Sted: Stiklingen på Aarhus Teater, , Teaterga-
den, 8000 Aarhus C 
Periode: 28. juni - 2. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: Mandag - torsdag kl. 9.00-13.00 og 
fredag kl. 9.00-15.00 
Tilmelding fra: Åben for tilmelding fra den 14. 
juni kl. 8.00. Tilmeldingsfrist er onsdag den 16. 
juni kl. 12.00    
Tilmelding via: Tilmelding sker via email til 
Sissel Worm Glass på  
sissel.glass@aarhusteater.dk.
Andre oplysninger: Fordelingen af pladser sker 
ved lodtrækning. Alle får besked hurtigst mu-
ligt. Vi mødes på trappen foran Aarhus Teater 
mandag kl. 9.00. Husk drikkedunk og frokost, 
samt tøj der er godt at bevæge sig i.

Sangkor for sangglade børn
Børnekor for alle sangglade drenge og piger, der 
har lyst til at få rørt deres stemmer i sommerfe-
rien. Vi synger og bruger stemmen på en sund 
måde, hvor krop og stemme forenes i sang og 
bevægelse. Vi skal også selv prøve at skrive og 
lave små vers. Dagens program er korsang om 
formiddagen, og efter frokost hygger vi med an-
dre aktiviteter. Vi skal eksempelvis lave bål, bage 
snobrød og pandekager, spille spil, lege og me-
get mere.
Klassetrin: 0. - 3. klasse 
Arrangør: Børne -og ungdomsarbejdet ved Hel-
ligåndskirken   
Sted: Torpevænget 1, 8210 Aarhus V
Periode: 4. - 6. august 
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