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FA KTA  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 klasse-
trinnet 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. 
Tilmelding til aktiviteter kan ske fra 
fredag d. 7. juni 2019.

Der er voksne tilknyttet alle aktiviteterne.

Evt. udstyr til en aktivitet kan lånes på aktivitetsstedet.

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 kontakte
Abir Saleh, Sport & Fritid, tlf. 89 40 48 43,
supersommer@aarhus.dk

Som noget nyt i år er sommerferieavisen udarbejdet
i en engelsk version i samarbejde mellem Borger-
service og Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

Du kan fi nde sommerferieavisen som pdf på dansk
og engelsk på www.supersommer.dk (dansk side) og
på www.newcitizen.dk (engelsk side) under ”news”. 

Få nogle sjove 
og spændende 
oplevelser i din 
sommerferie 
Så er der snart sommerferie, og igen i år er der masser 
af spændende oplevelser at bruge tiden på i Aarhus. 
Både alene eller sammen med vennerne og familien. 
Hyg dig med at læse Sommerferieavisen og fi nd lige 
præcis det, du skal nå at opleve i din sommerferie. 
Det aarhusianske foreningsliv sørger for, at der er en 
masse aktiviteter i nogle sunde fællesskaber. Du kan 
blandt andet bruge tiden på at danse hiphop, tilbringe 
en uge sammen med heste eller blive god til at klatre. 
Der er så meget at vælge mellem. Jeg skal selv bruge 
nogle dage af min sommerferie til The Tall Ships Races 
sammen med min familie. Det kan være, at vi mødes.

Vi har
AKTIVITETER
indenfor...

Som noget nyt i år er sommerferieavisen udarbejdet

og engelsk på www.supersommer.dk (dansk side) og

Med venlig hilsen

Rabih Azad-Ahmad
Rådmand, Kultur og Borgerservice

Rigtig god fornøjelse
og god sommerferie!

Sund og sjov fritid

Ring til Sport og Fritid på
telefon 89 40 48 26 og find ud af det.

FRITIDSPAS
Kan dit barn få et fritidspas?

MED ET
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Atletik
Atletikskole
Vær med på en uges atletikskole, og lær at løbe hurtigt, 
og kaste og springe langt. Måske kan du endda løbe ligeså 
stærkt som Sara Slott? Vi skal prøve alle disciplinerne - også 
hækkeløb, stangspring og spydkast. Se hvor god du kan 
blive, på bare fem dage.

Klassetrin: 2. - 7. klasse
Arrangør: Aarhus 1900 Atletik & Motion
Sted:  Viby Stadion,

Skanderborgvej 224, 8260 Viby J
Dato:  Uge 30:  22. - 26. juli  

Uge 31:  29. juli - 2. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 7. juni kl. 08.00
Tilmelding via:  www.1900am.dk under ’Atletik-

skole’. OBS: Formularen er først 
tilgængelig kl. 8.00 d. 7. juni

Andre opl.:  Max 60 deltagere pr. uge. Tilmel-
ding efter først til mølle. Derefter 
oprettes venteliste. Husk madpakke 
og drikkedunk, samt tøj efter vejret.

Transport:  Busnr. 1a, 4a, 6a, 11, 14, 109, 200
til Viby Torv

Boldspil og bevægelse
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 masse fysiske aktiviteter, sjove lege, 
konkurrencer og idræt.

Klassetrin: 0. - 1. klasse
Arrangør: AGF Idrætsskole
Sted:  Læssøesgadeskole, 

Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C
Dato: 29. juli - 1. august
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 7. juni kl. 12.00
Tilmelding via: agfskolestart@gmail.com
Andre opl.:  Max 30 deltagere. Svar over mail. 

Tilmeldinger før d. 8. juni kl. 12.00 
slettes og gælder derfor ikke. Der er 
ikke forplejning med i aktiviteten.

AGF Sommerskole
Aktiv uge med masser af sjove og udfordrende idrætsakti-
viteter. Tons og tummel, gymnastik, udeaktiviteter, boldspil, 
udflugter mv. Instruktører fra AGF Idrætsskole står igen i år 
klar til at give 130 børn en uforglemmelig uge.

Klassetrin: 1. - 5.  klasse (i skoleåret 2018/2019)
Arrangør: AGF Idrætsskole
Sted:  Marselisborg Gymnastikcenter, 

Dalgas Avenue 12, 8000 Aarhus C
Dato: 1. - 5. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 7. juni kl. 12.00
Tilmelding via: agfsommerskole@gmail.com
VIGTIGT:  Skriv barnets navn, alder og

oplysninger på kontaktperson
(mail og tlf.)

Andre opl.:  Max 130 personer. Svar over mail. 
Tilmeldinger før d. 7. juni kl. 12.00 
slettes og gælder derfor ikke. Der er 
ikke forplejning med i aktiviteten.

Tennis, leg og bevægelse
Har du lyst til, sammen med en masse andre børn, at lege, 
spille tennis, skumtennis paddle-tennis, speed-tennis, 
bordtennis, hockey og meget andet, er du velkommen hos 
os, hvor instruktører fra AGF og DGI tager imod dig.

Klassetrin: 1. - 6. klasse
Arrangør: AGF - tennis
Sted:  Terp Skovvej 16 - 20, 

med adgang fra Midtagervej
Dato: 31. juli - 2. august
Ugedag: Onsdag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 12.00 
Tilmelding fra: 21. juni kl. 8.00
Tilmelding via: juniorudvalget@agftennis.dk
Andre oplysninger:  Husk at medbringe madpakke

og drikkedunk.
Transport: Busnr. 2a 

Tennis, leg og bevægelse
Har du lyst til, sammen med en masse andre børn, at lege, 
spille tennis, skumtennis paddle-tennis, speed-tennis, 
bordtennis, hockey og meget andet, er du velkommen hos 
os, hvor instruktører fra AGF tager imod dig.

Klassetrin: 1. - 6. klasse
Arrangør: AGF - tennis
Sted:   Terp Skovvej 16 - 20, med

adgang fra Midtagervej
Dato: 1. - 4. juli
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00  
Tilmelding fra: 21. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: juniorudvalget@agftennis.dk
Andre opl.:  Husk at medbringe madpakke

og drikkedunk.
Transport: Busnr. 2a

Keglebillard
Kom og lær at spille keglebillard, alle kan deltage. Hver uge 
afsluttes med en lille hyggeturnering med små-præmier.

Klassetrin: 5. - 7.  klasse
Arrangør: Billardklubben Fluen 
Sted:  Vanggårdcenteret, Paludan Müllers-

vej 24 -26, 1,  8200 Aarhus N
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 15. juni kl. 9.00 
Tilmelding via:  Tlf. eller sms 50 74 99 61

eller bkfl uen@bkfl uen.dk
Andre opl.:  Medbring madpakke, der 

serveres vand og saftevand.
Max 15 deltagere.

Transport: Busnr. 5a og 2a  

Badminton og leg for
nybegyndere og letøvede børn
Aktiviteterne vil både foregå udendørs og indendørs,
så medbring både inde- og udesko.

Klassetrin: 1. - 5. klasse
Arrangør: BMI badminton (Beder-Malling) 
Sted:   Egelund Idrætscenter,

Bredegade 5, 8340 Malling
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 10 
Tilmelding via:  s-harboe@privat.dk
Andre opl.:  Man skal selv medbringe

forplejning og drikkelse.
Transport:  Busnr. 100 holder tæt ved

idrætscentret

Fodboldcamp i Frydenlund
Alle fodboldinteresserede piger og drenge har nu mulighed 
for at spille og træne fodbold hele uge 28. Vi skal både 
træne teknik og spille kampe. Vi slutter den sidste dag af 
med en stor fodboldturnering.

Klassetrin: 3. - 5. klasse
Arrangør:  Den boligsociale helhedsplan

i Frydenlund 

Sted:   Klubben Musvågevej, Musvågevej 
32, 8210 Aarhus V

Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 11.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: jannek@voresbydel.dk 
Andre opl.: Husk madpakke og drikkedunk.
Transport: Busnr. 13

Fodboldcamp i Frydenlund
Alle fodboldinteresserede piger og drenge har nu mulighed 
for at spille og træne fodbold hele uge 28. Vi skal både 
træne teknik og spille kampe. Vi slutter den sidste dag af 
med en stor fodboldturnering.

Klassetrin: 6. - 8. klasse
Arrangør:   Den boligsociale helhedsplan:

Fælles om Frydenlund 
Sted:  Klubben Musvågevej, Musvågevej 

32, 8210 Aarhus V
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 11.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: jannek@voresbydel.dk
Andre opl.: Husk madpakke og drikkedunk.
Transport: Busnr. 13  

En dag med masser af fodbold
4 timer med masser af fodbold. Vi starter med forskellige 
øvelser og til sidst spiller vi en lille turnering.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør:  Helhedsplanen for Frydenlund

og Vandtårnsområdet. 
Sted:  Kalmargades multibane,

Kalmargade 31E, 8200 Aarhus N   
Dato: 3. juli 
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00  
Tilmelding fra:  3. juli

Der er ingen tilmelding, bare mød op
Andre opl.:  Der spilles i kondisko (ikke fodbold-

støvler). Husk en drikkedunk og evt. 
lidt at spise.

Transport: Busnr. 117 - 118 - 200  

En dag med masser af fodbold
4 timer med masser af fodbold. Vi starter med forskellige 
øvelser og til sidst spiller vi en lille turnering.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør:  Helhedsplanen for Frydenlund

og Vandtårnsområdet 
Sted:  Reginehøj multibane,

Reginehøjvej 11E, 8200 Aarhus N
Dato: 10. juli 
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00  - 16.00  
Tilmelding fra:  10. juli

Der er ingen tilmelding, bare mød op
Andre opl.:  Der spilles i kondisko (ikke fod-

boldstøvler). Husk en drikke-
dunk og evt. lidt at spise.

Transport: Busnr. 117 - 118 - 200  

En dag med masser af fodbold
4 timer med masser af fodbold. Vi starter med forskellige 
øvelser og til sidst spiller vi en lille turnering.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør:  Helhedsplanen for Frydenlund

og Vandtårnsområdet 
Sted:  Kalmargades multibane, 

Kalmargade 31E, 8200 Aarhus N
Dato: 17. juli 
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00  

Tilmelding fra:  17. juli 
Der er ingen tilmelding, bare mød op

Andre opl.:  Der spilles i kondisko (ikke fodbold-
støvler). Husk en drikkedunk og evt. 
lidt at spise.

Transport: Busnr. 117 - 118 - 200  

En dag med masser af fodbold
4 timer med masser af fodbold. Vi starter med forskellige 
øvelser og til sidst spiller vi en lille turnering.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør:   Helhedsplanen for Frydenlund

og Vandtårnsområdet 
Sted:  Reginehøj multibane,

Reginehøjvej 11E, 8200 Aarhus N
Dato: 24. juli 
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00  
Tilmelding fra:  24. juli 

Der er ingen tilmelding, bare mød op
Andre opl.:  Der spilles i kondisko (ikke fodbold-

støvler). Husk en drikkedunk og evt. 
lidt at spise.

Transport: Busnr. 117 - 118 - 200  

En dag med masser af fodbold
4 timer med masser af fodbold. Vi starter med forskellige 
øvelser og til sidst spiller vi en lille turnering.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør:  Helhedsplanen for Frydenlund

og Vandtårnsområdet 
Sted:  Kalmargades multibane,

Kalmargade 31E, 8200 Aarhus N
Dato: 31. juli 
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00
Tilmelding fra:  31. juli 

Der er ingen tilmelding, bare mød op
Andre opl.:  Der spilles i kondisko (ikke fodbold-

støvler). Husk en drikkedunk og evt. 
lidt at spise.

Transport: Busnr. 117 - 118 - 200  

Sommercamp for overvægtige eller 
børn, hvis hverdag ikke er præget af 
sport og bevægelse
En sommercamp for overvægtige og inaktive børn. Vi har 
fokus på at have detsjovt gennem leg og bevægelse i et 
niveau hvor ALLE kan være med. Vi vil få en sund og lækker 
frokost i løbet af hele ugen.

Klassetrin: 0. - 6. Klasse
Arrangør: AGF Hercules & Afrodite 
Sted:  Læssøesgade Skole,

Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C   
Dato: 1. - 5. Juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  herculessommerskole@gmail.com 

Skriv: sommerskole, barnets navn, 
alder, oplysning på kontaktperson 
(mail og tlf. nr.)

Andre opl.:  Der vil være fuld forplejning gen-
nem hele ugen med frokost
og frugt.
Husk en drikkedunk og solcreme. 
Max 25 deltagere.

Transport:  5a stopper ved skolen. Bus 17, 1a, 2a, 
4a, 11, 14 og 20 stopper på Harald 
Jensens Plads tæt ved skolen.  

Masser af idræt, leg og bevægelse
Kom og deltag i flere slags boldspil, leg og bevægelse.

Klassetrin: 1. - 8. klasse
Arrangør: Li� en, Lystrup Idrætsforening 

Sted: Lystrup Centervej 102, 8520 Lystrup   
Dato: 1. - 19. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding via:  Der er ingen tilmelding, bare mød op!
Andre opl.:  Man skal selv medbringe madpakke 

samt drikkevarer.
Transport: Busnr. 18 og 16  

Kom og prøv kræfter med squash
- verdens sjoveste ketchersport!
Squash er let at lære, intenst og flere gange kåret som 
verdens sundeste sportsgren. Kom og prøv kræfter med 
ketcherspillet squash i Skovbakken Squash Klub. Du vil 
gennem forskellige øvelser, småspil og andre aktiviteter på 
squashbanen få lejlighed til at lære det grundlæggende i 
squash - både regler, teknik og taktik. Du får får lov at give 
den gas på squashbanen og får helt sikker sved på panden.

Klassetrin: 2. - 6. klasse
Arrangør: Skovbakken Squash Klub 
Sted: Hvidkildevej 19, 8240 Risskov
Dato:  Uge 27:  1. - 5. juli

Uge 31:  29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: dnn@stofanet.dk
Andre opl.:  Medbring madpakke og vandfl aske. 

Der vil være frugt/grønt eller anden 
lille snack i løbet af dagen.
Medbring indendørssko med lyse 
såler og sportstøj. Klubben stiller 
ketcher, bolde og beskyttelsesbriller 
til rådighed.

Transport:  Busnr. 16, 18 etc. (alle busser der 
holder i nærheden af Veri Centeret)  

Beachvolley
Der vil i løbet af dagene blive trænet beachvolley på en sjov 
og lærenem måde, og det  er en fantastisk måde at være 
aktiv på i løbet af sin sommer. Fredag vil vi afslutte med grill 
om eftermiddagen for de deltagerne og deres forældre.

Klassetrin: 3. - 9. klasse
Arrangør: Aarhus Beachvolley Club 
Sted:  Aarhus Beachpark, Bodøvej 209, 

8200 Aarhus N   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt:  10.30 - 15.00

(Pause fra 12.30-13.00)  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: aarhusbeachvolley@gmail.com
Andre opl.:  Ved tilmelding: Oplys barnets navn, 

alder og forældrenes mobilnr.
Læs evt mere her:
aarhusbeachvolley.dk/events
Der er ingen forplejning med
i aktiviteten.

Transport: Busnr. 1a, 12 eller 14  

Prøv Amerikansk Fodbold i en hel uge!
Amerikansk Fodbold er en fed sport, med masser af action 
og spænding. Du lærer at kaste en football, du prøver at 
tackle og blokere, at gribe - og score Touchdowns!

Klassetrin: 3. - 9. klasse
Arrangør: Aarhus Tigers 
Sted:  Tigers Field (Bøgeskov Idrætsan-

læg), Engelundsvej 11, 8260 Viby J   
Dato:  Uge 27: 1. - 5. juli 

Uge 31: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: sommer@tigers.dk
Andre opl.:  Vi har alt nødvendigt udstyr.

Du skal blot have sportstøj og 

fodboldstøvler/sportssko med.
Der er ikke forplejning med i akti-
viteten. Husk madpakker til en lang 
og supersjov dag.

Transport: Busnr. 14  

Ta’ med på basketball-camp
- feriens sjoveste oplevelse
Ku’ du tænke dig at spille basket i din sommerferie? Og 
vil du gerne have en masse nye venner? Så ta’ med på 
basketball-camp - feriens sjoveste oplevelse. Vores dygtige 
trænere lærer dig at spille, drible og skyde, og der bli’r også 
plads til masser af leg og sjov. Glæd dig.

Klassetrin: 2. - 5. klasse
Arrangør: BørneBasketFonden Aarhus 
Sted:  Egelund Idrætscenter,

Bredegade 5, 8340 Malling   
Dato:  22. - 24. juli 
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl 8.00 
Tilmelding via: www.dgi.dk/201909156025
Andre opl.:  Husk madpakke, drikkedunk og 

lidt frugt/snacks samt indendørs 
idrætstøj/sko

Transport: Busnr. 100  

Ta’ med på basketball-camp
- feriens sjoveste oplevelse
Ku’ du tænke dig at spille basket i din sommerferie? Og 
vil du gerne have en masse nye venner? Så ta’ med på 
basketball-camp - feriens sjoveste oplevelse. Vores dygtige 
trænere lærer dig at spille, drible og skyde, og der bli’r også 
plads til masser af leg og sjov. Glæd dig.

Klassetrin: 2. - 5. klasse
Arrangør: BørneBasketFonden Aarhus 
Sted:  Frederiksbjerghallerne, F. Vester-

gaards Gade 5, 8000 Aarhus C   
Dato: 29. - 31. juli 
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00  - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl 8.00 
Tilmelding via: www.dgi.dk/201909156026
Andre opl.:  Husk madpakke, drikkedunk og 

lidt frugt/snacks samt indendørs 
idrætstøj/sko

Transport: Busnr. 5a  

Bevægelse 
For børn med særlige behov 
- Parasport Danmark Sportsskole 2019
Sportsskolen er et tiltag, som er arrangeret af den lokale 
handicapidrætsforening, Lavia-Århus, og det er for fysisk og 
psykisk udviklingshæmmede mellem 6 og 17 år.

Klassetrin: 6 - 17 år
Arrangør: Lavia Århus 
Sted:  Tovshøjskolen, Janesvej 2,

8220 Brabrand
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Tirsdag - fredag 
Tidspunkt: 9.45 - 14.30  
Tilmelding fra:  15. april kl. 8.00 til og med

mandag 8. juli kl. 8.00 
Tilmelding via:  Tilmelding til Sportsskolen foregår 

på: Parasport.dk - fanen „aktivite-
ter“ - fanen „sportsskoler“

Andre opl.:  Der vil være mulighed for tilkøb 
af frokostordning. Når man har 
tilmeldt sig, sendes et autosvar med 
information om årets sportsskole. 
Når deltagerplads er registreret, 
sender vi en sms til kontakt tlf nr. 
med bekræftelse på tilmelding.

Transport: Busnr. 6a
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GASGI’ DEN                          M
ED

3 UGERS GRATIS SOMMERFERIEAKTIVITETER
For alle børn og unge fra 4. klasse til 17 år

      Alle hverdage fra kl. 12 til 16

GAS er et af UngiAarhuś  mange aktivitetstilbud i sommerferien. GAS er gratis 
og åben for alle børn og unge fra 4. klasse til 17 år. Det kræver ingen tilmelding 
eller medlemsskab at deltage. I GAS-campen vil der være pædagoger til stede, 

som byder velkommen, styrer aktiviterne og sørger for lidt at drikke og en lille snack.
UngiAarhus driver fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskoler i hele Aarhus 
Kommune. Læs mere på ungiaarhus.dk

GØGL ACTION SPLASH

Gi´den GAS med stylter, dans, 
magi, akrobatik, trylleri...

Find os på
Store Torv
uge 28

Gi´den GAS med Nerf Guns, 
sansebane, klatrevæg...

Kom ned i
Mølleparken
uge 29

Gi´den GAS med Waterballz, 
fiskeri, Sphero-vandpolo...

Vi ses på
Havnen
uge 30

v/ Navitas

STENO MUSEET
Aktiviteter for hele familien, planetarie-
forestillinger og udstillinger, bl.a. om 50-
året for månelandingen.  

C. F. Møllers Allé 2 . Aarhus C
8715 5415 . sciencemuseerne.dk

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

VÆKSTHUSENE
BOTANISK HAVE I AARHUS

Aktiviteter for hele familien, udstillinger og café. 
Hver onsdag i sommerferien ’Smag på verden 
i Aarhus’. 

Cirkus
Cirkustræning og forestilling
Er akrobatik, linedans, ethjulet cykling, jonglering, balan-
cering eller andre  cirkusdiscipliner noget for dig. Kunne 
du tænke dig at være med til at lave et cirkusnummer og 
vise det i en cirkusforestilling 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 deltage alle dage.

Klassetrin: 1. - 7. klasse
Arrangør: Beder Børnecirkus 
Sted:  Det Blå Hus, Oddervej 80,

8270 Højbjerg
Dato:  Uge 27: 1. - 4. juli 

Uge 29: 15. - 18. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt:  Mandag - onsdag kl. 9.00 - 13.00

og torsdag kl. 10.00 - 18.00  
Tilmelding fra: 10. juni kl.8.00 
Tilmelding via: bbc@besked.com
Andre opl.:  Husk madpakke, drikkedunk

og inde-gymnastik-sko.
Transport: Busnr. 6a, 16, 18, 100, 103, 302  

Dans
Ballet, dans og sjov
En uge fyldt med ballet, dans og sjove oplevelser.

Klassetrin: 2. - 5. klasse
Arrangør: Ballet Akademiet 
Sted: Mejlgade 44B, 8000 Aarhus C   
Dato:  Uge 27: 1. - 5. juli

Uge 31: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.30 - 13.30  
Tilmelding fra:  7. juni fra klokken 8.00 
Tilmelding via: admin@balletakademiet.dk
Andre opl.: Træningstøj og frokost medbringes

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 
arbejdsdemonstration for et inviteret publikum.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør: Filurens Skole for Teater og Dans 
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 14. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  Tilmelding på Filurens hjemmeside: 

www.fi luren.dk
Der trækkes lod om pladserne 
mandag d. 17/6, hvorefter man får 
besked, om at har fået plads eller 
evt. er på venteliste.

Andre opl.:  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, hvor næsten alle byens busser 
kommer.  

Kreativ Dans
Vil du prøve moderne dans? Vi arbejder med ballettens 
værktøjer over i moderne dans og teknik. Vi sveder, griner 
og får nye venner mens musikken spiller. Fredag viser vi en 
arbejdsdemonstration for forældre og søskende, så de kan 
se, hvad vi har arbejdet med.

Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør: Filurens Skole for Teater og Dans 
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00  
Tilmelding fra: 14. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  Tilmelding på Filurens hjemmeside: 

www.fi luren.dk
Der trækkes lod om pladserne 
mandag d. 17/6, hvorefter man får 
besked, om at har fået plads eller 
evt. er på venteliste.

Andre opl.:  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, hvor næsten alle byens busser 
kommer.

Kreativ Dans
Vil du prøve moderne dans? Vi leger os ind i ballet og 
moderne, bevæger os til skøn musik og hygger os sammen. 
Undervejs skaber vi en lille opvisning, som vores forældre 
kan se om fredagen.

Klassetrin: 0. - 2. klasse
Arrangør: Filurens Skole for Teater og Dans 
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 14. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  Tilmelding på Filurens hjemmeside: 

www.fi luren.dk
Der trækkes lod om pladserne 
mandag d. 17/6, hvorefter man får 
besked, om man har fået plads eller 
evt er på venteliste.

Andre opl.:  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, hvor næsten alle byens busser 
kommer.  

Hip-Hop/Showdance
Kom og dans Hiphop og showdans med nogle af Danmarks 
dygtigste dansere som instruktører. Masser af sjov og dans 
til de fedeste hits.

Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør: Århus Sportsdanserforening 
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.30 - 15.30  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 9.00 
Tilmelding via: henrik@aarhusdans.dk
Andre opl.:  Medbring drikkedunk og 

snack-madpakke samt indesko.
Transport: Mange busmuligheder tæt på.  

Fortnite/Break - lær de seje emotes 
fra spillet FORTNITE og de sejeste 
tricks af Danmarks bedste breakere
Vi lærer de seje emotes fra spillet FORTNITE sat sammen til 
seje koreografier til tidens musik. Udover FORTNITE - danse vil 
man ligeledes blive introduceret for hip hop og break, hvor de 
seje emotes er taget fra. Herudover også Breakdance, hvor I 
lærer de sejeste tricks af en af Danmarks bedste breakere.

Klassetrin: 1. - 3. klasse
Arrangør:  Århus Sportsdanserforening 
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov

Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 9.00 
Tilmelding via: henrik@aarhusdans.dk
Andre opl.:  Medbring drikkedunk og 

snack-madpakke samt indesko.
Transport: Mange busmuligheder tæt på

Hip-Hop/Showdance
Kom og dans Hiphop og showdans med nogle af Danmarks 
dygtigste dansere som instruktører. Masser af sjov og dans 
til de fedeste hits.

Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør:  Århus Sportsdanserforening,

Arresøvej 43, 8240 Risskov 
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.30 - 15.30  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 9.00 
Tilmelding via: henrik@aarhusdans.dk
Andre opl.:  Medbring drikkedunk og snack-

madpakke samt indesko.
Transport: Mange busmuligheder tæt på

Dancemix - en afvekslende introduk-
tion til stilarterne latin, standard, hip 
hop og showdance
Dancemix er udviklet af de femdobbelte verdensmestre 
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 
undervisningen 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: 1. - 3. klasse
Arrangør:  Århus Sportsdanserforening,

Arresøvej 43, 8240 Risskov 
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 09.00 - 12.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 9.00 
Tilmelding via: henrik@aarhusdans.dk
Andre opl.:  Medbring drikkedunk og snack-

madpakke samt indesko.
Transport: Mange busmuligheder tæt på.  

Gymnastik
Springskole 1
Lær at springe trampolin, slå flik-flak, lave salto
og meget mere.

Klassetrin: 1. - 5. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C   
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - Fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
fi nder link til på www.dgi-huset.dk. 
Der kan IKKE bookes eller foretages 
tilmeldinger pr. telefon, mail eller 
ved personlig henvendelse.

Andre opl.:  Der er ikke forplejning med
i aktiviteten.

Transport: Alle busruter kan benyttes.  

Springskole 1
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak og lave salto.

Klassetrin: 1. - 5. klasse

Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - Fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
fi nder link til på www.dgi-huset.dk. 
Der kan IKKE bookes eller foretages 
tilmeldinger pr. telefon, mail eller 
ved personlig henvendelse.

Andre opl.:  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   
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
fi nder link til på www.dgi-huset.dk. 
Der kan IKKE bookes eller foretages 
tilmeldinger pr. telefon, mail eller 
ved personlig henvendelse.

Andre opl.:  Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Transport: Alle busruter kan benyttes.  
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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   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - Fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
fi nder link til på www.dgi-huset.dk. 
Der kan IKKE bookes eller foretages 
tilmeldinger pr. telefon, mail eller 
ved personlig henvendelse.

Andre opl.:  Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Transport: Alle busruter kan benyttes.  

Springgymnastik i fantastiske
omgivelser
Til de energifyldte er her en unik mulighed for at få under-
visning af nogle af Danmarks dygtigste gymnaster i Aarhus 
Springcenter i Risskov. Dagene vil byde et tætpakket 
program i de fantastiske faciliteter, som indeholder alt hvad 
hjertet begærer af trampoliner og redskaber, så har du lyst 
til at lære salto og flikflak, er det her du skal tilmelde dig.

Klassetrin: 0. - 4. klasse
Arrangør: TeamGym Aarhus 
Sted:  Springcenter Aarhus,

Hvidkildevej 11, 8240 Risskov
Dato: 29. juli - 1. august 
Ugedag:  Hold 1: Mandag - onsdag 

Hold 2: Tirsdag - torsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 3. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: www.tga.dk - Vælge  „shop“
Andre opl.:  TeamGym Aarhus vil være vært for 

noget frugt og kiks alle dage.
Vigtigt at du har tøj på, som du 
nemt kan bevæge dig i.

Transport: Busnr. 1a, 13, 15, 100, 121, 122, 123

Cheerleading Risskov uge 31
- Aarhus Tigers Cheerleaders
Cheerleading er en sjov sport, hvor alle bliver udfordret. 
Du kommer til at opleve elementer med akrobatik, spring-
gymnastik 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:  Strandskolen,

Nellikevej 1, 8240 Risskov
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 09.00 
Tilmelding via:  risskov31@tigerscheer.dk

Ved tilmelding: husk oplysninger 
om deltager, alder og forældres 
mobilnr. Ved tilmeldingen udsendes 
en mailkvittering, der oplyser om 
optagelse på holdet.

Andre opl.:  Husk lidt frugt eller anden snack og 
en drikkedunk med vand eller saft. 
Praktisk påklædning med sportstøj 
og indendørs kondisko. Der er plads 
til 35 deltagere på holdet. Når disse 
pladser er fordelt, vil du modtage 
besked om du er optaget på vente-
liste.

Transport: Alle busser kan benyttes.  

Cheerleading Viby uge 31
- Aarhus Tigers Cheerleaders
Cheerleading er en sjov sport, hvor alle bliver udfordret. Du 
kommer til at opleve elementer med akrobatik, springgym-
nastik 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:  Skole, Kirkevej 2, 8260 Viby J
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 09.00 
Tilmelding via: viby31@tigerscheer.dk   
Ved tilmelding:  Husk oplysninger om deltager, alder 

og forældres mobilnr. Ved tilmeldin-
gen udsendes en mailkvittering, der 
oplyser om optagelse på holdet.

Andre opl.:  Husk lidt frugt eller anden snack og 
en drikkedunk med vand eller saft. 
Praktisk påklædning med sportstøj 
og indendørs kondisko. Der er plads 
til 35 deltagere på holdet. Når disse 
pladser er fordelt, vil du modtage 
besked om du er optaget på vente-
liste.

Transport:  Alle busser til Viby Torv kan anvendes.  

Cheerleading Viby uge 27 
- Aarhus Tigers Cheerleaders   
Cheerleading er en sjov sport, hvor alle bliver udfordret. Du 
kommer til at opleve elementer med akrobatik, springgym-
nastik 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   
Dato: 2. - 6. juli 
Ugedag: Tirsdag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 09.00 
Tilmelding via:  viby27@tigerscheer.dk  
Ved tilmelding:   Husk oplysninger om deltager, alder 

og forældres mobilnr. Ved tilmeldin-
gen udsendes en mailkvittering, der 
oplyser om optagelse på holdet.

Andre opl.:  Husk lidt frugt eller anden snack og 
en drikkedunk med vand eller saft. 
Praktisk påklædning med sportstøj 
og indendørs kondisko. Der er plads 
til 35 deltagere på holdet. Når disse 
pladser er fordelt, vil du modtage 
besked om du er optaget på vente-
liste.

Transport:  Alle busser til Viby Torv kan anvendes

Heste
Hestens røgt og pleje
Er du også vild med heste? Så har du nu mulighed for en hel 
uge med heste i sommerferien. Ugen vil indeholde læring 
om, samvær med og pleje af heste. Desuden vil der være 
mulighed for lidt ridning.  Der er begrænset tidsrum for til-
melding, og der trækkes lod mellem alle rettidigt modtagne 
tilmeldinger.

Klassetrin: 0. - 8. klasse
Arrangør: Sabro Rideklub 
Sted: Grønvej 110, 8471 Sabro   
Dato:  Uge 30:  22. - 26. juli 

Uge 31  29. - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 8.30 - 13.30  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 9.00 - 12.00 

Tilmelding via:  hestepleje@gmail.com
I mailen SKAL følgende oplysnin-
ger fremgå: Barnets navn, alder, 
erfaring med heste, erfaring med 
ridning, kontakt-telefon og kon-
takt-mail (forældre eller værge) og 
hvilke/-n uger der søges til. Besked 
om man er kommet med på holdet, 
gives hurtigst muligt efter sidste 
tilmelding. Besked om dit barn er 
kommet med på et af holdene, sker 
via mail senest onsdag d. 19. juni.

Andre opl.: Forplejning er ikke inkluderet.
Transport: Busnr. 111, 114, 116  

Kampsport
Brydning
Brydning er en af verdens ældste sportsgrene. Kom og prøv 
den gode og sjove slåskamp, hvor der også er fokus på 
motoriktræning - styrke og balance.

Klassetrin: 0. - 5. klasse
Arrangør: Brydeklubben Thrott 
Sted: Åby Skole, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj   
Dato:   Uge 27: 1.- 3. juli 

Uge 31: 29. - 31. juli 
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: brydeklubben@thrott.dk
Andre opl.:  Husk madpakke og drikkedunk.

Max 24 deltagere. Alle får besked, 
når tilmeldingen er registreret.

Transport: Busnr. 12  

Aikido-dynamisk selvforsvar   
Lær at passe på dig selv. Faldøvelser. Undgå at blive fanget 
af greb, slag og spark. Lær at falde uden at slå dig selv. 
Udvikling af selvtillid, smidighed og balance i krop og sind. 

Klassetrin: 0. - 9. klasse
Arrangør: Ki-kai, Århus 
Sted:  Møllevangsskolen, Gymnastiksal nr. 3, 

Møllevangs Allé,  8210 Aarhus V  
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt:  kl. 12.00 - 13.00 (0. - 3. klasse)

kl. 13.00 - 14.00 (4. - 6. klasse) 
kl. 14.00 - 15.00 (6. - 8. klasse)  

Tilmelding fra: 28. juli kl. 8.00 
Tilmelding via: Ved personligt fremmøde. 
 Evt. spørgsmål pr. tlf. 41 10 27 27
Andre opl.:  Let trænings tøj og bare fødder og 

en drikkedunk. Ingen forplejning. 
Max 12 deltagere.
Alle bliver orienteret om plads.  

Læs mere via: aikido-yuishinkai.dk
Transport: Busnr. 13 og 5a  

Sommerskole i Kampsport
Vi sætter et program sammen, der indeholder elementer fra 
Kung Fu, hvor der arbejdes med sparketekniker. Vi vil bruge 
elementer fra kickboksning, Muay Thai og boksning og flere 
endnu. 

Klassetrin: 2. - 8. klasse
Arrangør: The Colosseum 
Sted:  Banegårdsgade 36 A kld.,

8000 Aarhus C   
Dato:   Uge 27: 1. - 5. juli  

Uge 28: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 17. juni kl. 24:00 
Tilmelding via:  Personligt fremmøde: mandag - 

torsdag kl. 16:00 - 20:00 
fredag 16:00 - 18:00 eller på mail: 
info@thecolosseum.dk

Andre opl.:  Vi har badefaciliteter og et opholds-

rum. Der er ikke forplejning med.
Max 20 deltagere.

Transport: Alle busruter kan benyttes.  

Kom og prøv kræfter med karate
i sommerferien
Har du en ninja gemt i maven, så kom og vær med til karate 
i sommerferien. Karate er for alle, store som små, det eneste 
der kræves er gåpåmod og godt humør.

Klassetrin: 2. - 9. klasse
Arrangør: Århus Shuri-ryu Karate 
Sted:  Banegårdsgade 36A,

8000 Aarhus C   
Dato: 22. - 26. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: mortenjessen@gmail.com
Andre opl.:  Medbring tøj du kan bevæge dig i 

samt madpakke.
Transport: Alle busruter kan benyttes.  

Aikido Sommerskole
Aikido er en japansk kampkunst, der lægger vægt på
harmoni og indre ro. I aikido lærer du at passe på sig selv, 
og du lærer at falde uden at slå dig. Aikido er japansk 
kampkunst og selvforsvar, samt ikke mindst: rigtig
god motion for alle aldersgrupper. Kom og prøv!

Klassetrin: 1. - 8. klasse
Arrangør: Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus 
Sted:  Vestergårdsskolen, Nordbyvej 25, 

8260 Viby J   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt:  kl. 12.00 - 13.00 (1. - 3. klasse)

kl. 13.00 - 14.00 (4. - 6. klasse)
kl. 14.00 - 15.00 (7. - 8. klasse)  

Tilmelding fra: 22. juli kl. 12.00 
Tilmelding via:  info@shinshintoitsu.dk

eller på tlf. 21 83 20 58
Andre opl.:  Medbring almindeligt træningstøj, 

som du kan bevæge dig godt i. 
Tag gerne lidt frugt og en drik-
kedunk med. Max 20 deltagere 
pr. hold. Alle bliver orienteret om 
plads, når tilmelding er registreret.

Transport:  Bus nr. 1a, 4a, 6a, 14 og 200 til Viby 
Torv, samt nr. 11 til Nordbyvej.  

Karate Sommerskole
Er du vild med Karate Kid? Så kom og vær med til
karateskolens sommertræning. Vi træner spark,
slag og faldteknikker.

Klassetrin: 2. - 7. klasse
Arrangør: Risskov Karate Skole 
Sted:   Risskov Skole (gymnastiksal), 

Vestre Strandalle 97, 8240 Risskov   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 15. juli kl. 8.00 
Tilmelding via:   tommy.ejstrup@gmail.com

eller på mobil 60 17 84 67
Andre opl.:  Medbring drikkedunk og joggingtøj. 

Max 30 deltagere.
Transport:  Bus 6a og 17 samt busserne på 

Grenåvej  

Klatring
Klatreskole 2
Lær at klatre op i 16 meters højde på en af Danmarks
højeste klatrevægge.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus 

Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C   
Dato: 22. - 26. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
fi nder link til på www.dgi-huset.dk. 
Der kan IKKE bookes eller foretages 
tilmeldinger pr. telefon, mail eller 
ved personlig henvendelse.

Andre opl.: 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 Danmarks
højeste klatrevægge.

Klassetrin: 1. - 5. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C   
Dato: 22. - 26. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
fi nder link til på www.dgi-huset.dk. 
Der kan IKKE bookes eller foretages 
tilmeldinger pr. telefon, mail eller 
ved personlig henvendelse.

Andre opl.:  Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Transport: Alle busruter kan benyttes.  

Klatreskole 2
Lær at klatre op i 16 meters højde på en af Danmarks
højeste klatrevægge.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C   
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
fi nder link til på www.dgi-huset.dk. 
Der kan IKKE bookes eller foretages 
tilmeldinger pr. telefon, mail eller 
ved personlig henvendelse.

Andre opl.:  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 Danmarks
højeste klatrevægge.

Klassetrin: 1. - 5. klasse
Arrangør: DGI Huset Aarhus 
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C   
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
fi nder link til på www.dgi-huset.dk. 
Der kan IKKE bookes eller foretages 
tilmeldinger pr. telefon, mail eller 
ved personlig henvendelse.

Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Transport: Alle busruter kan benyttes.  

Kreativitet
Drageværksted
Vi skal bygge drager i Aarhus Billed- og Medieskoles 
Kunstcamper ved Klubben Søndervang. Dragerne skal selv-
følgelig i luften. Alle er velkomne - også forældre sammen 
med børnene. 

Klassetrin: 0. - 9. klasse
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole 
Sted:  Kunstcamperen ved Klubben 

Søndervang, Søndervangs Alle 40, 
8260 Viby J   

Dato:  1. - 2. juli 
Ugedag: Mandag - tirsdag 
Tidspunkt: 11.00 - 15.00  
Tilmelding fra: Ingen forhåndstilmelding 
Tilmelding via: Ingen tilmelding - I møder bare op
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Transport: Busnr. 4a, 6a, 17  

Bygge- og fotoværksted   
Vi skal arbejde med rum og fotografi. Vi bygger et stort 
fælles rum, som skal være rammen for billederne. Der skal 
foldes og skæres ting i pap og papir og leges med materi-
aler til rummet. I rummet skaber vi fortællende scener og 
tager fotos af det. Der bliver også mulighed for at arbejde 
individuelt. Alle får fotos med hjem fra workshoppen.  

Klassetrin: 3. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole 
Sted:  Medierummet, Aarhus Billed- og 

Medieskole, Brobjergskolen, 
Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C

Dato: 1. - 4. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  admin@aaboms.dk

Tilmeld kun 1 barn pr. mail
Andre opl.:  Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Transport: 1a, 2a, 17 og mange fl ere  

Flaskepost til fremtiden
Sammen skaber vi en musikfortælling om to børn, der er 
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 den historie, vi sammen skal give nyt liv på: 
www.flaskeposttilfremtiden.dk.

Klassetrin: 0. - 3. klasse
Arrangør: Aarhus Musikskole 
Sted: Vester Allé 3, 8000 Aarhus C   
Dato: 1. - 3. juli 
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 17. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  www.aarhusmusikskole.dk 

Tilmeld dig til ”Aktiv sommer Hold 1 
Flaskepost til fremtiden”.

Andre opl.:  Alle kan være med! Vi synger, dan-
ser og spiller på alverdens instru-
menter. Vi fabulerer, skriver sange 
og du kan vælge at få en rolle med 
kostume eller spille i orkestreret. Vi 
er fl ere undervisere, så nogle gange 
deler vi os op i de yngste og ældste,

Transport:  Mange busser går til Aarhus C  

Flaskepost til fremtiden Hold 2
Sammen skaber vi en musikfortælling om 2 børn, der er 
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 den 
historie, vi sammen skal give nyt liv på: www.flaskeposttil-
fremtiden.dk. Fredag viser vi vores forestilling for din familie 
kl. 14 -15 i Officerssalen.  
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Klassetrin: 1. - 4. klasse
Arrangør: Aarhus Musikskole 
Sted: Vester Allé 3, 8000 Aarhus C   
Dato: 31. juli - 2. august 
Ugedag: Onsdag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 17. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:   www.aarhusmusikskole.dk

Tilmeld dig til ”Aktiv sommer Hold 2 
Flaskepost til fremtiden”.

Andre opl.:  Alle kan være med! Vi synger, 
danser og spiller på alverdens 
instrumenter. Vi fabulerer, skriver 
sange og du kan vælge at få en rolle 
med kostume eller spille i orkestre-
ret. Vi er fl ere undervisere, så nogle 
gange deler vi os op i fx de yngste 
og ældste,

Transport: Mange busser går til Aarhus

Kunst (Kunst, Tegn, Mal)
Dokk1s billedkunstskole
På Dokk1s billedkunstskole skal I producere billeder og 
skulpturer med forskellige materialer - både alene og 
værker, I laver i fællesskab med andre. Jeres kunstværker 
skal udstilles på Dokk1 i sommerferien, så mange kan få 
glæde af dem.

Klassetrin: 4 . - 7. klasse
Arrangør: Hovedbiblioteket, Dokk1 
Sted:  Hack Kampmanns Plads 2,

8000 Aarhus C   
Dato: 2. -  4. juli 
Ugedag: Tirsdag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  aakb.dk

(søg Dokk1s billedkunstskole)
Andre opl.:  Medbring madpakke eller

penge til caféen.
Transport: Busnr. 100

Eksperimenterende Kunst - Genbrug
Vi skal på opdagelse og lader os inspirere af museets 
kunstnere, navnlig Ovartaci som var en mester i at tænke 
anderledes og genbrug fantasifulde materialer og teknikker.

Klassetrin: 2. - 3. klasse
Arrangør: Museum Ovartaci 
Sted: Katrinebjergvej 81, 8200 Aarhus N   
Dato: 2.  - 3. juli 
Ugedag: Tirsdag - onsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00 
Tilmelding via: boern@ovartaci.dk
Andre opl.:  Praktisk tøj.

Husk madpakke og vanddunk.
Transport: Busnr. 5a  

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. Om fredagen laver vi 
en udstilling af alle deltagernes billeder.

Klassetrin: 2 .- 8. klasse
Arrangør:  Undervisningsafdelingen,

Den Gamle By 
Sted:  Viborgvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 1. -  5. juli 
Ugedag: Ugekursus (Mandag - fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 7. juni -  13. juni 
Tilmelding via:  www.dengamleby.dk

/aktiv-sommerferie
Andre opl.:  24 deltagere per uge. Ved for man-

ge tilmeldte trækkes der lod om 
pladserne. ALLE får besked hurtigst 
muligt efter tilmeldingsfristen.

Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)  

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. Om fredagen laver vi 
en udstilling af alle deltagernes billeder.

Klassetrin: 2. -  8. klasse
Arrangør:  Undervisningsafdelingen,

Den Gamle By 
Sted:  Viborgvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Ugekursus (Mandag - fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 7. juni -  13. juni 
Tilmelding via:  www.dengamleby.dk

/aktiv-sommerferie
Andre opl.:  24 deltagere per uge. Ved for man-

ge tilmeldte trækkes der lod om 
pladserne. ALLE får besked hurtigst 
muligt efter tilmeldingsfristen.

Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)  

Billedværksted
I billedværkstedet skal vi arbejde med tegning, tryk og 
collage. Under temaet ”genopdag” undersøger vi forskellige 
materialer og afprøver fælles idéer. Vi arbejder både i vores 
atelier og i byen.

Klassetrin: 3. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole 
Sted:  Atelieret, Aarhus Billed- og

Medieskole, Brobjergskolen,
Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C   

Dato: 1. - 4. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 08.00 
Tilmelding via:  admin@aaboms.dk
Andre opl.:  Tilmeld dig senest 20. juni kl. 20.00 

på email: admin@aaboms.dk
Tilmeld kun 1 barn pr. mail. Der er 
ingen forplejning med i aktiviteten.

Transport: Busnr. 1a, 2a, 17 og mange fl ere  

Kan du lave kunst af plastika� ald? Ja 
da!
Vi fremstiller små fantasiuniverser, collager, skulpturer 
og meget mere. Du må meget gerne medbringe rengjort 
plastikaffald fra dit hjem.

Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør: Århus Kunstakademi 
Sted:  Fælles om Frydenlund, Fugle-

bakkevej 70, 8210 Aarhus V   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 11.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 10.00 
Tilmelding via:  www.aaka.dk

Man får svar med det samme.
Andre opl.: Husk madpakke
Transport: Busnr. 13  

Børneværkstedet
For dig som gerne vil beskæftige dig kreativt
med tegning, maleri og keramik.

Klassetrin: 1. - 7. klasse
Arrangør: Århus Kunstakademi 
Sted: Vestergade 29, 8000 Aarhus C   
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.30 - 15.30  

Tilmelding fra: 7. juni kl. 10.00 
Tilmelding via:  www.aaka.dk

Man får svar med det samme.
Andre opl.:  Medbring gerne drikkedunk

og en lille madpakke/frugt.
Transport:  Busnr. 1a, 2a, 3a, 4a, 11, 13, 16,

17, 18, 22, 23  

På vandet
Sejlads i optimistjolle
Du skal lære at sejle med sejl i en optimistjolle. Der vil også 
være andre vandaktiviteter.

Klassetrin: 2. - 9. klasse
Arrangør: Kaløvig Bådelaug 
Sted:  Åstrup Strandvej 68A,

8541 Skødstrup   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 10. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: kbloptimist@gmail.com
Andre opl.: Medbring madpakke til hele dagen
Transport: Busnr. 17  

Sejlads- og strandaktiviteter
Sejlads i hold på 4-6 i spejder-joller med sejl, fiskeri,
bål, leg og svømning med redningsveste

Klassetrin: 2. - 5. klasse
Arrangør:  Stifi nderne Sø, Søspejdergruppe

i Det Danske Spejderkorps 
Sted:  Marselisborg Havnevej 100 A,

8000 Aarhus C   
Dato: 15. - 19. Juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 18.30 
Tilmelding via: www.stifnderne.dk/sommer
Andre opl.:  Lyst til sejlads forventes. Der er 

ingen forplejning. I tilfælde af 
for mange tilmeldte udvælges 
deltagere ud fra tilmeldingernes 
modtagelsestidspunkt, samt en 
jævn fordeling på alder og køn.

Sommerskole for de vandglade
Nogle af danmarks bedste wakeboardere står klar til at instru-
ere jer på vandet. Prøv dit første wakeboard-trick hos os!

Klassetrin: 4. - 9. klasse
Arrangør: Aarhus Watersports Complex 
Sted:  Irma Pedersens Gade 2d,

8000 Aarhus C   
Dato:  Uge 27: 1. - 5. juli

Uge 28: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: awc@aarhuswake.dk
Andre opl.:  Husk madpakke / madpenge,

badetøj og håndklæde.
Transport: Busnr.: 100

Rollespil
AGF Rollespil   
Aktiviteterne er for børn mellem 8 og 11 år, som har lyst 
til at prøve kræfter med rollespil på forskellige måder og 
niveauer. Vi laver dragter og våben sammen, inden vi går 
ud i naturen.

Klassetrin: 3. - 6. klasse (i skoleåret 2018/2019)
Arrangør: AGF Idrætsskole 
Sted:  Læssøesgadeskole,

Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C
Dato: 8. - 12. juli 

Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  agfrollespil28@gmail.com

VIGTIGT: Skriv barnets navn og 
alder og oplysninger på kontakt-
person (mail og tlfnr.)

Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.

AGF Rollespil
Aktiviteterne er for børn mellem 8 og 11 år, som har lyst 
til at prøve kræfter med rollespil på forskellige måder og 
niveauer. Vi laver dragter og våben sammen, inden vi går 
ud i naturen.

Klassetrin: 3. - 6. klasse (i skoleåret 2018/2019)
Arrangør: AGF Idrætsskole 
Sted:  Læssøesgades Skole, 

Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  agfrollespil27@gmail.com

VIGTIGT: Skriv barnets navn og 
alder og oplysninger på kontakt-
person (mail og tlfnr.)

Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.

Børn med særlige behov 
i Den Gamle By
I rejser tilbage til år 1927, hvor Tante Johanne inviterer jer på 
saftevand og kage i sin lille stue. I går sammen på indkøb i 
Den Gamle Bys butikker, læser eventyr og tryller. I kan få en 
historisk dragt på op til str. 168.

Klassetrin: 1. - 9. klasse
Arrangør: Den Gamle By 
Sted: Viborgvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 29. juli - 7. august 
Ugedag:  Mandag - fredag. I vælger én dag, 

hvor I kommer enten formiddag 
eller eftermiddag 

Tidspunkt: 10.00 - 12.00 eller 13.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 9.00 
Tilmelding via:  Anki van Dassen:

aml@dengamleby.dk
Andre opl.:  Forløbet er for børn i specialskole 

eller -klasse med deres SFO eller 
klub. Børn uden særlige behov i 
SFO/klub er velkomne sammen 
med deres kammerater med særli-
ge behov.

Transport: Busnr. 3a og 14  

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 i en uge 
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.

Klassetrin: 3. -  6. klasse
Arrangør:  Undervisningsafdelingen,

Den Gamle By 
Sted: Viborgvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Ugekursus (Mandag - fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. - 13. juni 
Tilmelding via:  www.dengamleby.dk

/aktiv-sommerferie
Andre opl.:  24 deltagere per uge. Ved for man-

ge tilmeldte trækkes der lod om 
pladserne. ALLE får besked hurtigst 
muligt efter tilmeldingsfristen.

Transport: Busnr. 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 i en uge 
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.

Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør:  Undervisningsafdelingen,

Den Gamle By 
Sted: Viborgvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 8. - 12. juli 
Ugedag: Ugekursus (Mandag - fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. - 13. juni 
Tilmelding via:  www.dengamleby.dk

/aktiv-sommerferie
Andre opl.:  24 deltagere per uge. Ved for man-

ge tilmeldte trækkes der lod om 
pladserne. ALLE får besked hurtigst 
muligt efter tilmeldingsfristen.

Transport: Busnr. 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 i en uge 
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.

Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør:  Undervisningsafdelingen,

Den Gamle By 
Sted: Viborgvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Ugekursus (Mandag - fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. - 13. juni 
Tilmelding via:  www.dengamleby.dk

/aktiv-sommerferie
Andre opl.:  24 deltagere per uge. Ved for man-

ge tilmeldte trækkes der lod om 
pladserne. ALLE får besked hurtigst 
muligt efter tilmeldingsfristen.

Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)  

Soldaterliv i Den Gamle By
Rollespil om krigen i 1864
Kan du lide at spille rollespil? Du skal indgå i et rollespil som 
soldat i 1864. Soldaterne 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 fredag.

Klassetrin: 4. - 7. klasse
Arrangør:  Undervisningsafdelingen,

Den Gamle By 
Sted:  Viborgvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Ugekursus (Mandag til fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. - 13. juni 
Tilmelding via:  www.dengamleby.dk

/aktiv-sommerferie
Andre opl.:  24 deltagere per uge. Ved for man-

ge tilmeldte trækkes der lod om 
pladserne. ALLE får besked hurtigst 
muligt efter tilmeldingsfristen.

Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)  

Soldaterliv i Den Gamle By
Rollespil om krigen i 1864   
Kan du lide at spille rollespil? Du skal indgå i et rollespil som 
soldat i 1864. Soldaterne 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 fredag.

Klassetrin: 4. - 7. klasse
Arrangør:  Undervisningsafdelingen,

Den Gamle By 
Sted: Viborgvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 1. -  5. juli 
Ugedag: Ugekursus (Mandag til fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. - 13. juni 
Tilmelding via:   www.dengamleby.dk

/aktiv-sommerferie
Andre opl.:  24 deltagere per uge. Ved for man-

ge tilmeldte trækkes der lod om 
pladserne. ALLE får besked hurtigst 
muligt efter tilmeldingsfristen.

Transport: Busnr. 3a, 14, 4a, 11, (5a)  

Sang & Teater
Teater
Vil du prøve at spille teater? Sammen laver vi lege
og teaterøvelser, arbejder med karakterer og roller, og
skaber undervejs et teaterstykke, som vi fremviser
fredag for et inviteret publikum.

Klassetrin: 5. - 8. klasse
Arrangør: Filurens Skole for Teater og Dans 
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C
Dato: 1. - 5. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 14. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  www.fi luren.dk

Vi trækker lod om pladserne man-
dag den 17. juni, hvorefter man får 
besked, om man har fået plads eller 
evt. er på venteliste.

Andre opl.:  Når holdene er sat, sender vi mails 
ud til deltagerne med oplysninger 
om forplejning, beklædning og 
andre praktiske meddelelser. Der er 
ikke forplejning med i aktiviteten.

Transport:  Brobjergskolen ligger tæt ved Park 
Allé, hvor næsten alle byens busser 
kører.  

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 publikum.

Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør: Filurens Skole for Teater og Dans 
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00  
Tilmelding fra: 14. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  www.fi luren.dk

Vi trækker lod om pladserne man-
dag den 17. juni, hvorefter man får 
besked, om man har fået plads eller 
evt. er på venteliste.

Andre opl.:  Når holdene er sat, går der mails ud 
til deltagerne med oplysninger om 
forplejning, beklædning og andre 
praktiske meddelelser. Der er ikke 
forplejning med i aktiviteten.

Transport:  Brobjergskolen ligger tæt ved Park 
Allé, hvor næsten alle byens busser 
kører.

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 publikum.

Klassetrin: 0. - 2. klasse
Arrangør: Filurens Skole for Teater og Dans 
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C   
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TA’ DEL I EVENTYRET
Der er masser af oplevelser for hele familien, når Aarhus tager imod 
verdens smukkeste skoleskibe. Kom gratis ombord og prøv, smag, 
oplev, føl og leg jer gennem en lang række aktiviteter på havnen.

Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 14. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  www.fi luren.dk

Vi trækker lod om pladserne 
mandag 17. juni, hvorefter man får 
besked, om man har fået plads eller 
evt. er på venteliste.

Andre opl.:  Når holdene er sat, går der mails ud 
til deltagerne med oplysninger om 
forplejning, beklædning og andre 
praktiske meddelelser. Der er ikke 
forplejning med i aktiviteten. 

Transport:  Brobjergskolen ligger tæt ved Park 
Allé, hvor næsten alle byens busser 
kører.  

Teatertekniker på
„Mordet på Europaekspressen“   
Er du vild med at kode på computeren og arbejde med lys, 
lyd og video? Brænder du for at skabe spændende rum 
med scenografi? Så har du mulighed for at være teater-
teknikker sammen med en lysdesigner fra Aarhus Teater. 
I kommer til at arbejde med sommerskoleforestillingen 
„Mordet på Europaekspressen“, der spiller i Aarhus Teater 
Lærings lokaler.

Klassetrin: 6. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Teater 
Sted:  Aarhus Teater Lærings lokaler, 

Teatergaden 8000 Aarhus C   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt:  Mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00 

fredag kl. 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: jette.riise@aarhusteater.dk
Andre opl.:  Vi mødes på trappen foran Aarhus 

Teater mandag kl. 9.00. Husk 
drikkedunk og frokostmadpakke. 
Max 10 deltagere. Alle får besked 
hurtigst muligt efter tilmeldingsfri-
sten.

Mordet på Europaekspressen
Teatertruppen Scandala er Europaturné. Natten mellem 
Bruxelles og Paris sker der et mord. Er det togkonduktøren 
eller truppens diva? Morderen skal findes mellem togets 
passagerer. Vi skaber en vandreforestilling, hvor du får 
mulighed for være skuespiller i mordmysteriet, der udspiller 
sig på et tog. Vi laver en visning om fredagen, hvor forældre 
guides rundt på Europaekspressen og løser mordgåden.

Klassetrin: 6. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Teater 
Sted:  Aarhus Teater Lærings lokaler, 

Teatergaden 8000 Aarhus C   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt:  Mandag - torsdag kl. 9.00 - 13.00

fredag kl. 9.00 - 14:00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: jette.riise@aarhusteater.dk
Andre opl.:  Vi mødes på trappen foran Aarhus 

Teater mandag kl. 9.00. Husk drik-
kedunk og frokostmadpakke. Max 18 
deltagere. Alle får besked hurtigst 
muligt efter tilmeldingsfristen. 

Skriveværksted
Skriveværksted for unge
fra 6. - 9. klasse   
Har du en forfatter gemt i maven? Så kom til to-dages 
skriveværksted på Dokk1. Tirsdag 9. og onsdag 10. juli 

holder vi skriveværksted for unge på Dokk1. I skriveværk-
stedets to dage, vil der være både skriveøvelser, så du kan 
få kick-startet din skrivning, og mulighed for feedback på 
det du allerede har skrevet. Desuden kommer børne- og 
ungeforfatter Boris Hansen forbi og fortæller om at skrive. 

Klassetrin: 5. - 9. klasse
Arrangør: Hovedbiblioteket Dokk1 
Sted: Hovedbiblioteket Dokk1   
Dato: 9. - 10.  juli 
Ugedag: Tirsdag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: www.aakb.dk
Andre opl.:  Seneste tilmelding er 5. juli. Har du 

spørgsmål, så skriv til Kathrine på 
kaebr@aarhus.dk.

Transport: Busnr. 100  

Skriveværksted
Har du en forfatter gemt i ærmet, eller elsker du bare at 
finde på historier og lege med ord, så kig med her. På 
skriveworkshoppen skal vi have det rigtig sjovt med ord, 
samtidig med at vi fordyber os i små fortællinger. Vi skal 
arbejde med forskellige genrer og skriveteknikker, og der 
vil være masser af inspiration og sparring at hente for 
forfatterspirer af alle slags.

Klassetrin: 4. - 8. klasse
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole 
Sted:  Forfatterrummet, Aarhus Billed-

og Medieskole, Brobjergskolen   
Dato: 1. - 4. juli 
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  admin@aaboms.dk

Tilmeld kun 1 barn pr. mail

www.rushdanmark.dk · 86141600 · aarhus@rushdanmark.dk
Søren Nymarks Vej 8 f-g · 8270 Højbjerg

Tag vennerne med i

Danmarks sjoveste trampoliparkrushaarhusofficialRush Aarhus

4200 m2 fyldt med trampoliner 
og andre sjove aktiviteter

www.rushdanmark.dk · 86141600 · aarhus@rushdanmark.dk
Søren Nymarks Vej 8 f-g · 8270 Højbjerg

Danmarks sjoveste trampolipark

 fyldt med trampoliner 
og andre sjove aktiviteter
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Se åbningstider og priser på: www.vigirbyenpuls.dk

LYSENG SVØMMEBAD
Prøv kræfter med vores  
forhindringsbane på vand. 
Måske er du hurtigere end  
vennerne. Banen er i vandet 
fra uge 28-31.

GELLERUPBADET
Vi har leg og svømning for  
hele familien med både baby-, 
børne- og svømme bassiner  
og en masse vandlegetøj  
for både store og små.

Svøm i din sommerferie

Se mere på biblo.dk og aakb.dk

Andre opl.: Tilmeld dig senest 20. juni kl. 20.00 
Transport: Busnr. 1a, 2a, 17 og mange fl ere  

Svømning
Åben Svømning, fri leg og aktivitet i 
bassinet til fed musik   
Alle børn fra 6 - 16 år må komme og lege i svømmehallen 
med en masse sjove og anderledes legeredskaber. Der er 
god musik i højtalerne og du kan sammen med dine venner 
og veninder få nogle gode aktive timer til at gå i vandet.

Klassetrin: 0. - 9. klasse
Arrangør: Lystrup Svømning 
Sted:  Lystrup Skole Svømmehal,

Lystrupvej 256, 8520 Lystrup   
Dato: 1. - 5. juli 
Ugedag: Mandag -  fredag 
Tidspunkt: 14.30 - 18.30  
Tilmelding via: Ingen tilmelding. Bare mød op. 
Andre opl.:  Der er svømmebælter og lign. 

tilstede til børn, som har behov for 
at have dette på.

Transport: Busnr. 18 + 1A  

Ud i naturen
Sommerlejr uden hjemve
Kom på minisommerlejr med FDF Fredensvang! Vi skal lave 
alt det, man plejer at lave på sommerlejr. Mad på bål, leg i 
solen, snitte med kniv, tut, rouladerundbold og meget mere. 
Ved du ikke hvad tut eller rouladerundbold er, så kom og 
find ud af det. 

Klassetrin: 0. - 4. klasse
Arrangør: FDF Fredensvang 
Sted: Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J
Dato: 5. - 7. august 
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 9.00 
Tilmelding via: sommerferie@fdf-fredensvang.dk
Andre opl.:  HUSK praktisk tøj, så du kan være 

ude uanset vejret. Du skal ikke 
have madpakke med, vi laver mad 
sammen. Husk at klæde dig på efter 
vejret. Vi skal være ude hver dag.

Transport: Busnr. 2a, 11, 13  

NaturXpeditioner med Natur-
historisk Museum   
Ta’ med på NaturXpeditioner! Oplev skovens små dyr, 
strandens spøjse rejer og nålefisk og udforsk museets 
udstillinger og gamle magasiner. I søen fanger vi fisk og 
undersøger dem bagefter. Sidste xpeditionsdag afsluttes 
med bål, hygge og en lækker godbid.

Klassetrin: 3. - 6. klasse
Arrangør: Naturhistorisk Museum Aarhus 
Sted:  Naturhistorisk Museum,

Universitetsparken
Dato:  Hold 1:  1. - 5. juli 

Hold 2: 8. - 12. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 10.00 
Tilmelding via:   Kun online tilmelding på

www.naturhistoriskmuseum.dk
/AktivSommer

Andre opl.:  Tilmelding gælder en hel uge. Max 
25 børn pr. hold efter først til mølle. 
Venteliste oprettes ved behov. 
Mødested hver dag på museets 

P-plads. Program udleveres den 
første dag og kan ses på
www.nathist.dk fra 1. juni.
Husk madpakke, solcreme
og tøj efter vejret.

Transport:  Busnr. 2, 12, 16, 18, 100, 120 121, 122, 
123, 200  

Bliv arkæolog for en uge
Går du med en drøm om at blive arkæolog eller synes du 
bare, at det kunne være en oplevelse at grave i fortiden?
Så kom med på fire dages spændende arkæologisk udgrav-
ning, hvor du vejledt af museets arkæologer, får mulighed 
for at prøve kræfter med at udgrave fund og løse mange af 
de andre vigtige opgaver, der er på en rigtig udgravning. Du 
vil få masser af frisk luft og lære mange spændende ting om 
arkæologi og din fortid.

Klassetrin: 4. - 7. klasse
Arrangør:  Moesgaard Museum

/Aarhus Kommune 
Sted:  Jegstrupvej 302/Ingerslevvej, 

Tranbjerg (vejkrydset)
Dato:  Uge 27: 1. - 5. juli 

Uge 28: 8. - 12. juli 
(man tilmelder sig enten den
ene eller den anden uge)  

Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  svl@moesgaardmuseum.dk

Skriv om dit barn vil deltage i uge 
27 eller 28.

Andre opl.:  Der er et begrænset deltagerantal 
på 16 deltagere per uge, og det 
foregår efter først-til-mølle-prin-
cippet. Da aktiviteten foregår uden-
dørs, skal man medbringe praktisk 
tøj og fodtøj efter vejret (ingen 
sandaler). Medbring stor madpakke 
og noget at drikke.

Transport:  Udgravningen ligger i det åbne 
land, hvortil der ikke umiddelbart
er o� entlig direkte transport.

Orienteringsløb   
Med små øvelser og løb i skoven lærer vi at fi nde vej i 
skovene i Aarhus. Sørg for praktisk og behageligt tøj, der 
kan blive beskidt.

Klassetrin: 3. - 7. klasse
Arrangør: Orienteringsklubben Pan 
Sted:  Pans klubhus, Silistria,

Ørneredevej 15, 8270 Højbjerg   
Dato: 5. - 9. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.30 - 14.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl 8.00 
Tilmelding via:  jmfi nderup@hotmail.com
Andre opl.:  Madpakke medbringes til frokost. 

Begrænses til de første 50 tilmeldte.
Transport: Busnr. 18  

Viden om..
Vil du være CSI-efterforsker
for en dag?
Skal du i 8., 9. eller 10. klasse efter sommerferien? Er du 
nysgerrig, og kunne du tænke dig at være CSI-efterforsker 
for én dag? Så kom og afprøv dine kreative evner kombine-
ret med kemiske udfordringer i et moderne proceslabora-
torium på AARHUS GYMNASIUM, Viby. I løbet af dagen vil 
du komme til at afprøve moderne bioteknologisk udstyr og 
metoder til opklaring af forbrydelser. Du kommer bl.a. til i 
praksis at afprøve, hvordan DNA-prøver fra et gerningssted 

og fra mistænkte kan bidrage til opklaringen af en mordsag. 
Denne dag er for dig, som har lyst til at eksperimentere og 
lære nyt inden for bioteknologi og laboratoriearbejde.

Klassetrin:  7. - 9. klasse
Arrangør: AARHUS GYMNASIUM, Viby 
Sted: Hasselager Allé 10, 8260 Viby   
Dato: 3. juli 
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 - 20. juni 
Tilmelding via:  aarhusgym.dk/htx/htxcamp

/bioscience-camp-i-viby/
Andre opl.:  Der vil blive serveret en vand og en 

sandwich. Max 20 deltagere.
Transport:  Letbanen og for busforbindelser se 

www.midttrafi k.dk  

Robotter - fjender eller venner?
Skal du i 8., 9. eller 10. klasse efter sommerferien? Er du nys-
gerrig, og kunne du tænke dig at blive udfordret inden for 
teknik og de naturfaglige fag? Så kom med på Robo-Camp 
og lær, hvordan du får robotter til at adlyde dig. På denne 
camp kommer du til at bygge og programmere en robot 
selv. Du behøver ikke at have nogen viden om robotter og 
programmering på forhånd. Du lærer alt, hvad du har brug 
for undervejs. Den eneste forudsætning er, at du har lyst til 
at lære noget nyt og mødes med andre jævnaldrende med 
interesse for teknik. Vi kommer til at arbejde med forskellige 
materialer, kraftige motorer, elektronik og meget mere.

Klassetrin: 7. - 9. klasse
Arrangør: AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C 
Sted: Dollerupvej 2, 8000 Aarhus C   
Dato: 3. juli 
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 8.00 - 20. juni 
Tilmelding via:  aarhusgym.dk/htx/htxcamp

/robo-camp-i-aarhus-c/
Andre opl.:  Der vil blive serveret en vand og

en sandwich. Max 16 deltagere.
Transport:  Find information på

www.midttrafi k.dk  

På rundtur i det caribiske hav
med Sommerskole i Gellerup
Vil du med på rundtur i det caribiske hav? 
Igen i år kan du komme på en spændende rejse rundt i 
Globus1 sammen med andre børn på din alder. Turen går til 
Jamaica, Mexico og Cuba, som I skal lære at kende gennem 
en masse sjove og spændende aktiviteter. Kom med!

Klassetrin: 2. - 6. klasse
Arrangør:  Sommerskole i Gellerup under

Mellemfolkeligt Samvirke 
Sted:  Globus 1, Gudrunsvej 3A,

8220 Brabrand   
Dato: 29. juli - 2. august 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 7. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  sommerskoleigellerup@gmail.com 

eller ved fremmøde på startdagen
Andre opl.:  Hver dag vil der være frokost (halal) 

og frugt til børnene. Hvis dit barn 
har allergi eller andet, bedes I infor-
mere om dette ved tilmelding - eller 
give dem deres egen madpakke 
med, hvis det er foretrukket.

Transport: Bus nr. 15 og 6a  



Velkommen i Nordens
største sommerland
Velkommen i Nordens
største sommerlandstørste sommerland

Djursbillet
Entre + bus t/r

Kun kr. 299
Læs mere på

djurssommerland.dk

Djursbillet
Entre + bus t/r

Kun kr. 299
Læs mere på

djurssommerland.dk

100 KM/T100 KM/T100 KM/T100 KM/T100 KM/T100 KM/T 45 M HØJ45 M HØJ45 M HØJ

Er I til fart, leg og sjov for hele familien? Så kom og oplev Danmarks største 
rutschebaner, det kæmpestore Vandland og over 60 sjove forlystelser for 
små og store legebørn. 
– og prøv Tigeren, årets vildeste nyhed og Danmarks største Gyro Swing.


