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Så er der  
sommerferie!
Hold da op! 2020 har godt nok været et underligt år. 
Coronavirus, karantæne, hjemmeundervisning og en 
hverdag, der er vendt op og ned. Men selv om tingene 
ikke er helt, som de plejer, bliver det alligevel sommer. 
Heldigvis. Og igen i år er der en masse spændende 
aktiviteter i Aarhus. Vi ved endnu ikke, om alle arran-
gementerne kan afvikles, og derfor er det vigtigt, at 
du går ind på www.supersommer.dk og følger med i 
kalenderen. Så kan du holde dig opdateret med pro-
grammet. Lige netop i år tror jeg, at vi alle sammen 
har særligt brug for at holde sommerferie. Jeg håber, 
at du og dine venner og familie får en rigtig god som-
mer og nogle gode oplevelser.
Rigtig god fornøjelse!

Vi har
AKTIVITETER
indenfor...

Atletik

Dans

Boldspil og bevægelse

Heste

Viden om...

Kampsport

Gymnastik

Cirkus

Kreativitet

Rollespil

Skriveværksted

Sang & Teater

På vandet

Svømning

Ud i naturen

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. 
Grundet Coronavirussen (COVID-19) kan der være 
ændringer eller aflysninger i programmet. Du kan holde 
sig opdateret på eventuelle ændringer på: 
www.supersommer.dk

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

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

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

Kunst (Kunst, Tegn, Mal)

Klatring Rabih Azad-Ahmad

Rådmand, Kultur og Borgerservice, 
Aarhus Kommune



Tag på oplevelse i Vores Verden 
På Naturhistorisk Museum gør Shane Brox FNs 17 Verdensmål 
levende på en sjov og spændende måde.

De fleste kender Shane Brox fra Shanes 
Verden på DR som en kreativ og sjov 
type, der klipper og klistrer alt muligt 
sammen. Men der er også sommetider 
vigtige budskaber bag hyggen. Man 
kan nemlig godt blive klogere og lære 
noget om verden, mens man laver fig-
urer af en gammel køkkenrulle eller 
går på opdagelse på Naturhistorisk 
Museum. Ifølge Shane handler det om 
at kombinere sjov og alvor og at ind-
drage børnene.

”Naturhistorisk Museum har bedt mig 
om at levendegøre og formidle FNs 17 
Verdensmål. Umiddelbart lød det som 
en næsten umulig opgave, men da jeg 
havde tænkt over opgaven, gav det hele 
mening. Jeg håber, at udstillingen kan 
sætte nogle små spor hos børnene… 
Og også hos de voksne. Vi har glemt 
at passe på vores fantastiske natur og 
verden, og jeg håber, at udstillingen 
kan minde os om, hvad der er vigtigt.”

Udstillingen er helt bogstaveligt bygget 
op som en verden. Man følger en snoet 
vej, der går gennem det 300 kvadrat-
meter store univers, og undervejs 
kommer man til forskellige steder 
– blandt andet skoven, storbyen, havet 
og Arktis. De 17 Verdensmål er placeret 
på ruten, og midt inde i skoven finder 
man solen. Solen er den kreative kraft, 
og det er her – midt i udstillingen – at 
man selv kan være kreativ. Udstillingen 
er nemlig ikke færdig. Det er meningen, 
at de børn, som besøger udstillingen, 
selv kan klippe, lime eller skære et eller 

andet ud, som så bliver en del af ud-
stillingen.

”Da jeg kom tilbage til udstillingen 
efter, at den var åbnet, fik jeg et 
positivt chok. Børnene var sim-
pelthen gået fuldstændigt amok 
og havde bygget helt om på 
min sirlige verden. Jeg blev så 
glad og kom til at skraldgrine. 
Børnene gør udstillingen bedre 
med deres egne huse og figurer. 
Det hele bliver mere levende og 
autentisk. Og det er det, som Vores 
Verden handler om. At børnene selv 
er med til at skabe verden.”
Og FNs Verdensmål handler netop om 
at skabe en bedre verden. De 17 mål 
handler om alt fra livet i havet til lige-
stilling mellem kønnene, og ifølge Shane 
går der en rød tråd gennem målene.

”Det handler om respekt. Respekt for 
miljøet, dyrene og andre mennesker. 
Og det er den respekt, som vi skal lære 
børnene. Ligesom vi sørger for, at vores 
børn får sund mad i maven, skal vi også 
sørge for, at de får sund information i 
hovedet. Lige nu befinder vi os i en 
Corona-krise. Det giver os tid til at 
standse op og tænke over, om der er 
ting i verden, som skal være ander-
ledes. Den mulighed skal vi udnytte.”

Shane bruger blandt andet modsæt-
ninger til at vise, hvordan han mener, vi 
kan komme nærmere Verdensmålene. 
For eksempel Mål 17 om Partner- 
skaber, hvor en fin porcelænsdukke fra 

1940’erne er blevet 
slyngveninder med en 
hjemmelavet dukke fra 
Afrika. Eller Mål 1, der 
handler om at afskaffe 
fattigdom. Her ser man 
en fed høne, der er over-
hængt med juveler som 
kontrast til en mager 
høne med afpillede fjer. 

”Naturhistorisk Museum 
har en masse udstop-
pede dyr. Jeg har sam-
tidig fået lov at låne 
gammelt legetøj fra 
Nationalmuseet, og når 
man bruger dyrene og 
legetøjet sammen, kan 
man skabe nogle 
supertydelige budsk-
aber. Hønsene er et 
billede på den globale 
uretfærdighed, men ikke 
på en lutter trist måde. 
Jeg tror på, at sjov og 
alvor skal følges ad, når 
man formilder noget 
vigtigt til børn.”

Det tredje Verdensmål handler om 
Sundhed og Trivsel. Her har Shane  
bygget en kæmpe papkasse om til et 
hospital, man kan kigge ind i. 
Her ligger dukker og bamser med 
bandager og isposer – og en gammel 
natpotte er der også blevet plads til. 
Verdensmål 8 handler om anstændige 
jobs og økonomisk udvikling. Shane 
ønsker at sætte fokus på børnearbejde 
i den 3. verden og har fundet en 200 
år gammel dukke, der ligner en fattig, 
udslidt dreng som arbejder hårdt på en 
beskidt fabrik.

”Jeg forsøger at lave nogle tableauer, 
som sætter tanker i gang. Både hos 
børn og hos voksne. Verdensmålene 
er meget forskellige, men de hænger  
alligevel sammen. Det handler om, at vi 
skal arbejde sammen. Verden tilhører 
os alle sammen, og hvis vi arbejder 
sammen, kan vi skabe en bedre verden 
for os alle.”

Udstillingen Vores 
Verden er åben indtil 
15. debember 2020.

Udstillingen er støttet af Spar Nord 
Fonden, NOJ Fonden og Brødrene 

Hartmanns Fond

Fotos: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Læs mere om FNs 17 Verdensmål: 
www.verdensmaalene.dk/
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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 og de andre olympiske atleter? 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
Periode:  Uge 31: 27. - 31. juli  

Uge 32:  3. - 7. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 08.00
Tilmelding via:   Via tilmeldingsformular på Aarhus 

1900s hjemmeside:  
www.1900am.dk/velkommen-til- 
atletikskole 
OBS! Formularen er først tilgænglig 
den 11. juni kl. 8.00

Andre oplysninger:  Max 60 pladser pr. uge, derefter 
oprettes der venteliste. Pladserne 
fordeles efter først til mølle. 
Husk madpakke og drikkedunk, 
samt tøj efter vejret. Vi er udenfor 
selvom det regner og blæser. 
Trænerne er ungdomstrænere fra 
Aarhus 1900, samt nogle af vores 
ældste atleter, der gerne vil give 
deres glæde ved atletikken videre.

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

Boldspil og bevægelse

Skal du på ski i sommerferien?
I Aarhus Skiklub står vi på ski hele året. Vi har derfor 
planlagt 4 dages aktiv træning på ski. Alle kommer til at 
prøve kræfter med alpinski, rulleski og udendørs fysisk 
træning. Vi glæder os til at se jer på ski i sommerferien. 

Klassetrin:  5. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Skiklub
Sted:  SkiArena Aarhus/Racehall,  

Hasselager Centervej 30,  
8260 Viby J (de første 3 dage).  
Brabrand Rostadion, Vandværksvej 
14, 8220 Brabrand (den sidste dag)

Periode: 4. - 7. august
Ugedag: Tirsdag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 08.00 
Tilmelding via:  J.lindhardsen@gmail.com  

eller på mobil 53 97 30 67
Andre oplysninger:  Du skal medbringe træningstøj, 

langærmet bluse og trænings- 
bukser, cykelhjelm, vanter og gerne 
knæ og albue beskytter samt  
træningssko. Der er ikke frokost 
med i aktiviteten, så medbring 
lidt frugt og en drikkedunk. Der 
kan efter aktiviteterne købes mad 
hos Diner’s i SkiArena/Racehall. 

Den sidste dag medbringes en 
madpakke. Der er plads til max. 24 
deltagere, men aflyses hvis der er 
under 12 tilmeldte 

Transport:  Busnr. 1a og 200 kører til Viby (gå 
de sidste ca. 900 m). Busnr. 12 
kører til Brabrand (gå de sidste ca. 
400m).

Badminton og leg for begyndere og 
letøvede børn
Har du lyst at bruge en uge af din sommerferie på at lære 
badminton at kende (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: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni fra kl. 8.00 
Tilmelding via: sihah@aarhus.dk
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 masser af action 
og spænding. Du kommer i fuldt udstyr og lærer at kaste en 
football. Du prøver at tackle, blokere og gribe - og selv- 
følgelig scorer du Touchdowns! 

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

læg), Engelundsvej 11, 8260 Viby J
Periode:  Uge 27: 29. juni - 3. juli  

Uge 31: 27. - 31. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: sommer@tigers.dk
Andre oplysninger:   Vi har alt nødvendigt udstyr. 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: Busnr. 14 kører lige til døren

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 spil 
og hygge for deltagerne og deres forældre.

Klassetrin: 3. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Beachvolley Club
Sted: Vesterengvej 26A, 8200 Aarhus N
Periode: 29. juni - 3. 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.
Transport: Busnr. 2a, 6a, 22 eller L2

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 lov at give den 
gas på squashbanen og får helt sikker sved på panden.

Klassetrin: 2. - 6. klasse 
Arrangør: Skovbakken Squash Klub
Sted:  Skovbakken Squash Klub,  

Hvidkildevej 19, 8240 Risskov
Periode:  Uge 27: 29. juni - 3. juli 

Uge 32: 3. - 7. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: dnn@stofanet.dk
Andre oplysninger:  Medbring madpakke og vandflaske. 

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

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

Klassetrin: 1. - 7. klasse 
Arrangør: Liffen, Lystrup Idrætsforening
Sted:  Lystrup Idrætscenter, Hal 2, Lystrup 

Centervej 102, 8520 Lystrup
Periode: 29. juni - 17. 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 16 og 18

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
Periode: 27. - 30. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  agfsommerskole@gmail.com 

VIGTIGT: Skriv barnets navn, alder 
og oplysninger på kontaktperson 
(mail og tlf. nr.)

Andre oplysninger:  Max 30 deltagere. Svar over mail. 
Der er ikke forplejning med i  
aktiviteten.

AGF Sommerskole
Aktiv uge med masser af sjove og udfordrende idræts- 
aktiviteter. 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 
Arrangør: AGF Idrætsskole
Sted:  Marselisborg Gymnastikcenter, 

Dalgas Avenue 12, 8000 Aarhus C
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
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Tilmelding fra: 11. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  agfsommerskole@gmail.com 

VIGTIGT: Skriv barnets navn, alder 
og oplysninger på kontaktperson 
(mail og tlf. nr.)

Andre oplysninger:  Max 30 deltagere. Svar over mail. 
Der er ikke forplejning med i  
aktiviteten.

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
Periode: 6. - 10. 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 bkfluen@bkfluen.dk
Andre oplysninger:  Medbring madpakke, der serveres 

vand og saftevand.  
Max 15 deltagere.

Transport: Bus nr. 5a og 2a

Sommercamp for overvægtige og 
inaktive børn
Kom og vær med til årets AGF Hercules & Afrodite  
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 at hjælpe med  
madlavningen og få et indblik i en sund hverdagskost. 
Vi har kompetente og dygtige instruktører, der elsker at 
lege og finde på nye kreative aktiviteter. Så har du lyst at 
være med, så tilmeld dig sommerskolen allerede nu. Vi har 
et begrænset antal pladser.

Klassetrin: 0. - 6. klasse 
Arrangør: AGF Hercules & Afrodite Sport
Sted:  Læssøesgadeskole, Læssøesgade 

24, 8000 Aarhus C
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  Herculessommerskole@gmail.com  

eller på mobil 27 84 60 39
Andre oplysninger:  Vi sørger for forplejning i løbet af 

dagen. Forplejningen vil bestå af en 
formiddagssnack, en solid frokost 
og en eftermiddagssnack. Hvis 
du har allergi må du gerne tilføje i 
ansøgningen, og vi tager hensyn til 
det. Husk vanddunk og solcreme. 
Max 25 deltagere.

Transport: Busnr. 11, 1a, 200, 22, 4a, 5a

Ta’ med på basketball camp.  
Feriens sjoveste oplevelse
Ku’ du godt tænke dig at prøve og spille basket i din 
sommerferie? Vores dygtige trænere lærer dig at spille, 
drible og skyde. Der bliver også plads til masser af leg og 
sjov. 
Klassetrin: 2. - 5. klasse 
Arrangør: BørneBasket Århus
Sted:  Frederiksbjerg Hallen, F. Vester-

gaards Gade 5, 8000 Aarhus
Periode: 27. -  29. juli
Ugedag: Mandag - onsdag
Tidspunkt: 9.00 -15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: www.dgi.dk/202009156034
Andre oplysninger:  Husk en madpakke, drikkedunk, 

frugt og snacks til hele dagen samt 
indendørs idrætstøj og sko.

Transport:  Busnr. 1a, 2a og 13 fra  
Banegårdspladsen

Cirkus

Cirkustræning og forestilling
Er akrobatik, linedans, ethjulet cykling, jonglering,  
balancering eller andre cirkusdiscipliner noget for dig.  
Kunne du tænke dig at være med til at lave et cirkus- 
nummer 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
Periode: 20. - 23. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt:  Mandag - onsdag kl. 9.00 - 13.00  

og torsdag kl. 10.00 - 18.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: bbc@besked.com
Andre oplysninger:  Husk madpakke, drikkedunk og 

inde-gymnastiksko
Transport: Busnr. 6a, 16, 18, 100, 103, 302

Dans

Ballet, dans og sjov!
Brug en uge af din sommerferie til at prøve kræfter med 
klassisk ballet, moderne ballet og jazz. Det er hårdt, det er 
sjovt og der er masser af udfordring. Sidste dag er der en 
visning for familien og vennerne.

Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: Ballet Akademiet
Sted: Mejlgade 44B, 8000 Aarhus C
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: admin@balletakademiet.dk
Andre oplysninger:  Du skal medbringe træningstøj. 

Frokost, drikkedunk og et  
håndklæde.

Transport: Letbanen

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: 2. - 5. klasse 
Arrangør: Århus Sportsdanserforening
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov
Periode:  Uge 27: 29. juni - 3. juli 

Uge 31: 27. - 31. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 12.30 - 15.30
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: henrik@aarhusdans.dk
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 dygtigste 
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 
Arrangør: Århus Sportsdanserforening
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov
Periode:  Uge 27: 29. juni  - 3. juli  

Uge 31: 27. - 31. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 12.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: henrik@aarhusdans.dk
Andre oplysninger:  Medbring drikkedunk og 

snack-madpakke samt indesko.
Transport:  Letbanen og mange busmuligheder 

tæt på.

Dancemix - en afvekslende  
introduktion 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: 0. - 3. klasse 
Arrangør: Århus Sportsdanserforening
Sted: Arresøvej 43, 8240 Risskov 
Periode:  Uge 27: 29. juni - 3. juli 

Uge 31: 27. - 31. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 12.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 08.00 
Tilmelding via: henrik@aarhusdans.dk
Andre oplysninger:  Medbring drikkedunk og 

snack-madpakke samt indesko.
Transport:  Letbanen og mange busmuligheder 

tæt på.

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: Teaterhuset Filuren
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 13.00 - 15.00
Tilmelding fra:  Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 8.00. 

Der trækkes lod om pladserne 
mandag den 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, 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
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Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C
Periode: 30. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 12.00
Tilmelding fra:  Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 8.00. 

Der trækkes lod om pladserne 
mandag den 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, hvor næsten alle byens busser 
kommer.

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: Teaterhuset Filuren
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C
Periode: 31. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra:  Tilmeldingen åbner 11. juni kl. 8.00. 

Der trækkes lod om pladserne 
mandag den 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, hvor næsten alle byens busser 
kommer.

Gymnastik

Cheerleading Viby uge 27  
- 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: Viby Skole, Kirkevej 2, 8260 Viby J
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00 
Tilmelding via:  viby27@tigerscheer.dk.  

Husk oplysninger om deltagerens 
navn, alder og forældre mobilnr. og 
forældremail.  

Ved tilmeldingen udsendes en mail-
kvittering, der oplyser om optagelse 
på holdet. Der er plads til 40  
deltagere på holdet.  
Når disse pladser er fordelt, vil du 
modtage besked, om du er optaget 
på venteliste.

Andre oplysninger:  Husk lidt frugt eller anden snack og 
en drikkedunk med vand eller saft. 
Praktisk påklædning med sportstøj 
og indendørs kondisko.

Transport:  Alle busser til Viby Torv kan  
anvendes.

Cheerleading Viby 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: Viby Skole, Kirkevej 2, 8260 Viby J
Periode: 3. - 7. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00 
Tilmelding via:  viby31@tigerscheer.dk.  

Husk oplysninger om deltagerens 
navn, alder og forældre mobilnr. og 
forældremail.  
Ved tilmeldingen udsendes en mail-
kvittering der oplyser om optagelse 
på holdet. Der er plads til 40  
deltagere på holdet.  
Når disse pladser er fordelt, vil du 
modtage besked, om du er optaget 
på venteliste.

Andre oplysninger:  Husk lidt frugt eller anden snack og 
en drikkedunk med vand eller saft. 
Praktisk påklædning med sportstøj 
og indendørs kondisko.

Transport:  Alle busser til Viby Torv kan  
anvendes

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: 6. - 10. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
finder 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 og lave salto

Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Periode: 6. - 10. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:  13.00 - 16.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
finder 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 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
Periode: 27. - 31. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
finder 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: 27. - 31. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 13.00 - 16.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
finder 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.

Springgymnastik i fantastiske  
omgivelser
Til de energifyldte er her en unik mulighed for at få 
undervisning 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, så er det 
her du skal tilmelde dig.

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

11, 8240 Risskov
Periode: 6. - 9. juli
Ugedag:  Hold 1: Mandag og onsdag.  

Hold 2: Tirsdag og torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: www.tga.dk og vælge ’event’
Andre oplysninger:  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: Bus nr. 1a, 13, 15, 100, 121, 122, 123



2 UGERS GRATIS SOMMERFERIEAKTIVITETER 
For alle børn og unge i Aarhus

GAS er et af UngiAarhus’ mange aktivitetstilbud i sommerferien. Det kræver ingen tilmelding eller medlemskab at deltage. I GAS-campen vil der være pædagoger 

til stede, som byder velkommen og styrer aktiviteterne. UngiAarhus driver fritids- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler i hele  Aarhus Kommune.  

Nogle aktiviteter vil kunne kræve forældretilladelse. Læs mere på ungiaarhus.dk og Facebook: GAS - Sommer i UngiAarhus

SOMMERGAMES
på Store Torv

Alle hverdage i uge 29 og 30
fra kl. 12 til 16

Kom og giv den GAS sammen  
med byens børn og unge. Oplev  
sjov, fællesskab og udfordrende 
Sommergames. 

Udfold din kreativitet, oplev hygge  
og samvær. Deltag i konkurrencer, 
spil og leg. Du får sved på panden, 
smil og latter.

GAS 
GI’ DEN                             

               MED

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

Heste

Hestens røgt og pleje
Er du også vild med heste? Så har du nu mulighed 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 
tidsrum 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 30:  20. -  24. juli  

uge 31: 27. - 31. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 8.30 - 13.30
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 til 12.00 
Tilmelding via:  hestepleje@gmail.com 

Mailen SKAL indholde følgende 
oplysninger: Barnets navn, 
alder, erfaring med heste/ridning, 
kontakt-telefon, kontakt-mail og 
hvilke/-n uger der søges til. Besked 
om man er kommet med på holdet 
gives via mail hurtigst muligt efter 
tilmelding.

Andre oplysninger: Forplejning er ikke inkluderet. 
Transport: Busnr. 14 eller 114.
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Kampsport

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:  1. - 9.  klasse 
Arrangør: Århus Shuri-ryu Karate
Sted: Banegårdsgade 36A
Periode: 20. - 24.  juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: formand@shurite.dk
Andre oplysninger:  Medbring tøj du kan bevæge dig i 

samt madpakke.
Transport:  Ligger ved banegården, så de fleste 

busser, letbane og tog.

Prøv Karate i en uge i Århus Karate 
Skole
Du vil opdage at dit generelle velvære forbedres. Du bliver 
bedre til at koncentrere dig, din kondition forbedres, og 
du kan bedre klare dagligdagens 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: 3. - 7. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:  Hold a: kl. 9.00 - 10:30 

Hold b: kl. 10.30 - 12:00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8:00 
Tilmelding via:  kimlyngholm@live.dk 

eller via sms til 29 23 40 11 
Oplys ved tilmelding: navn, alder, 
mail, og mobil. 
Begrænset antal pladser - de først 
20 på hvert hold får direkte besked 
på e-mail.

Andre oplysninger:  Man skal møde omklædt i trænings-
tøj, og gerne medbringe vanddunk. 
Der vil ikke være forplejning. 
Hvis man ønsker at se klubben 
inden sommerskolen, kan det ske 
tirsdage og torsdage mellem 17.00 
til 18.30. 
Om fredagen vil der blive  
udleveret Karate diplom for  
gennemført træning.

Transport: Bus nr. 2a

Aikido Sommerskole  
- I samuraiernes fodspor
Aikido er en 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 sig selv, 
hvis du skulle blive overfaldet og du lærer at falde uden at 
slå dig. Aikido er japansk kampkunst og selvforsvar, styrke, 
balance, kammeratskab og meget, meget mere. 
Vi prøver at lave rullefald, styrke og balanceøvelser og 
nogle lette selvforsvarsteknikker. Vi skal også prøve at 
kæmpe med japanske træsværd m.m.

Klassetrin: 0. - 8. klasse 
Arrangør: Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus
Sted:  Vestergårdsskolen, Nordbyvej 25, 

8260 Viby J.

Periode: 27. - 31. juli
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. - 9. Klasse)

Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  samurai@shinshintoitsu.dk  

eller mobil: 21 83 20 58
Andre oplysninger:  Medbring almindelig træningstøj 

som du kan bevæge dig godt i.  
Tag gerne lidt frugt og en drikke-
dunk med.

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

Sommerskole i kampsport
Thai/kick - boksning er en uges træning i The Colosseum’s 
egen lokaler. Undervisningen indeholder elementer fra 
Thai/kick - boksning, hvor der arbejdes med slag, sparke 
tekniker. Der vil være leg, tur ud af huset og en masse sjov.

Klassetrin: 4. - 9. klasse 
Arrangør: The Colosseum
Sted: Banegårdsgade 36 A kld.
Periode:  Uge 27: 29 juni - 3 juli 

Uge 28: 6 juli - 10 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 - 18.00 eller på  
tlf.nr. 86 19 36 01 eller på mail: 
info@thecolosseum.dk

Andre oplysninger:  Vi har badefaciliteter og et opholds-
rum. Husk mad og drikke. 
Max 20 deltagere.

Transport:  Alle busruter kan benyttes.

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 og hvis myndighederne 
tillader kontakt også små brydekampe, evt. udendørs. 

Klassetrin: 0. - 2. klasse 
Arrangør: Brydeklubben Thrott
Sted: Åby Skole, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj
Periode:  Brydeskole 1 den 27. og 28. juni  

Brydeskole 2 den 29. og 30. juni
Ugedag:  Brydeskole 1: mandag - tirsdag 

Brydeskole 2: onsdag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: Brydeklubben@thrott.dk
Andre oplysninger:  Husk madpakke og drikkedunk.  

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

Transport: Busnr. 12

Japansk Selvforsvar, Aikido
Lær at passe på dig selv. Faldøvelser. Undgå at blive fanget 
af greb, slag og spark. Lær at falde uden at slå dig. Få mere 
selvtillid, smidighed og bedre kondition.

Klassetrin: 1. - 9. klasse 
Arrangør: Ki-Kai, Århus
Sted:  Møllevangsskolen, Gymnastiksal nr. 

3, Møllevangs Allé, 8210 Aarhus V
Periode: 6. -  12. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:  Hold 1: kl. 12.00 - 13.00 (1.- 3. klasse) 

Hold 2: kl. 13.00 - 14.00 (4. - 6. kl.) 
Hold 3: kl. 14.00 - 15.00 (6. - 9. kl.)

Tilmelding fra:   Vi åbner for tilmelding 1. juli kl. 8.00 
Tilmelding via:  Via tlf. 41 10 27 27  

eller på mail sorenz63@gmail.com
Andre oplysninger:  Let træningstøj og vanddunk.  

Gymnastiksalen nr. 3 ligger i gården.
Transport: Busnr. a1, a5 og a3

Klatring

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 
Periode:  27. - 31. juli 

6. - 10. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.00 - 13.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
finder 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 16 meters højde på en af Danmarks 
højeste klatrevægge

Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C  
Periode:  27. - 31. juli 

6. - 10. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 13.00 - 16.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 11.00 
Tilmelding via:  Tilmelding foretages KUN online via 

DGI-husets bookingsystem, som du 
finder 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.

Kreativitet

Kreativ værksted
Kom og vær med og arbejde med ler. Tegn og mal.

Klassetrin: 5. - 6. klasse 
Arrangør:  Brabrand Boligforening afd. 12. 

Thorsbjerg
Sted: Stenaldervej 77, 8220 Brabrand
Periode: 20. - 24. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:  9.30 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni fra kl. 16-19 
Tilmelding via: tlf. 25 17 14 41
Andre oplysninger:  Medbring madpakke og praktisk tøj 

og sko.
Transport: Bus 3A
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Læsecamp på Gellerup Bibliotek
Er du også vild med gode historier? Så kom til Læsecamp i 
uge 27 på Gellerup bibliotek. 
Vi leger med litteraturen alle dage fra 09.00 - 14.00. 
Her kan du blandt andet arbejde kreativt med bøger, lave 
udstillinger i biblioteket, prøve VR-briller og lave en sej 
book trailer. Du vil få en masse inspiration til gode bøger og 
ikke mindst tid til at læse sammen med andre børn. 
Den sidste dag samles alle læsecamphold på Dokk1, hvor vi 
skal møde forfatteren Jan Kjær. 
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. klassetrin 
Arrangør: Gellerup Bibliotek
Sted:   Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 78, 

8220 Brabrand
Periode: 29. juni - 2. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 08.00 
Tilmelding via:  gellerupbibliotek@aarhus.dk  

eller tlf. 89 40 92 00
Andre oplysninger:  Lokation: Mandag - onsdag:  

Aktiviteten afholdes på Gellerup 
Bibliotek.Torsdag: Aktiviteten 
afholdes på Dokk1. Man møder op 
på Gellerup Bibliotek kl. 9.00 og 
følges med en voksen til Dokk1. Vi 
følges ad tilbage igen og slutter på 
Gellerup Bibliotek kl. 14.00.  
Forplejning:  
Mandag - onsdag: Medbring selv 
madpakke og vandflaske. 
Torsdag: Der vil blive serveret  
frokost i kantinen på Dokk1.  
Har man allergier eller særlige 
behov, skal man selv medbringe en 
madpakke.

Transport:  Bus Bus nr. 4a stopper lige ved 
Gellerup Bibliotek. Bus nr. 11 stopper 
ved City Vest, som ligger tæt på 
Gellerup Bibliotek

Læsecamp
Er du også vild med gode historier? Så kom til Læsecamp i 
uge 27 på Risskov bibliotek. 
Vi leger med litteraturen alle dage fra 9.00 -14.00.  
Her kan du blandt andet arbejde kreativt med bøger, lave 
udstillinger i biblioteket, prøve VR-briller og lave en sej 
booktrailer. 
Du vil få en masse inspiration til gode bøger og ikke mindst 
tid til at læse sammen med andre børn. Den sidste dag 
samles alle Læsecamp-hold på Dokk1, hvor vi skal møde 
en forfatter. 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: Aarhus Kommunes biblioteker
Sted:  I salen ved Risskov bibliotek,  

Fortebakken 1, 8240 Risskov
Periode: 29. juni - 2. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  Tilmelding sker via Risskov  

biblioteks hjemmeside:  
www.aakb.dk/bibliotek/risskov 
under fanen ’det sker’.

Andre oplysninger:  Mandag - onsdag medbringes 
madpakke og drikkedunk. 
Torsdag byder vi på frokost på 
Dokk1. 
Tilmelding er til alle fire dage.  
Torsdag mødes vi i Risskov og 
følges frem og tilbage til Dokk1. 

Transport: Bus 6a og bus 100

VR og 3D
På denne workshop leger vi med Virtual Reality og  
makerteknologi  Vi leger med det virkelige og det digitale. 
Vi laver skulpturer i Virtual Reality og 3D og printer det 
herefter. 
Vi laver skulpturer i virkeligheden, 3D skanner dem og 
placerer dem herefter i en Virtual Reality udstilling.
Fra 13 år og op

Klassetrin: 7. - 9. klasse ( fra 13 år op op efter) 
Arrangør: Aarhus Hovedbibliotek, Dokk1
Sted: Hack Kampmanns Plads 2 
Periode: 8. juli
Ugedag: Onsdag
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 10.00 
Tilmelding via: billet.aarhus.dk/aakb/VR3D/
Andre oplysninger:   Husk madpakke eller penge til 

caféen
Transport:  Flere busruter stopper ved Dokk1 og 

Letbanen stopper ved Dokk1

Animationsværksted
På animationsværkstedet melder vi os (næsten) ud af det 
digitale samfund. Kom og vær med når vi tegner, bygger, 
klipper og eksperimenterer med gamle animationsformer 
som blandt andet flipbooks, thaumatroper og vores store 
Zoetrope.

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

Medieskole, Brobjergskolen,  
Valdemarsgade 1E, 8000 Aarhus C

Periode: 29. juni - 2. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 08.00 
Tilmelding via:  Tilmeld dig senest d. 18. juni kl. 

20.00 via e-mail:  
admin@aaboms.dk   
Deltagere findes ved lodtrækning. 
Tilmeld kun ét barn pr. mail.

Andre oplysninger:  Der er ingen forplejning med i 
aktiviteten.

Transport: De fleste busruter kan benyttes.

Flaskepost til fremtiden
Sammen skaber vi en musikfortælling om 2 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 be-
gyndelse. Du kan læse historien vi sammen giver nyt liv på: 
www.flaskeposttilfremtiden.dk.
Onsdag viser vi vores forestilling for din familie kl. 15 - 16 i 
Officerssalen, Indgang C

Klassetrin:  1. - 3. klasse 
Arrangør: Aarhus Musikskole
Sted: Vester Allé 3, 8000 Aarhus C
Periode: 29. juni - 1. Juli
Ugedag: Mandag - onsdag
Tidspunkt: 8.00 - 16.00
Tilmelding fra: 17. juni kl. 12.00 
Tilmelding via: www.flaskeposttilfremtiden.dk
Andre oplysninger:  Alle kan være med!  

Vi synger, danser og spiller på 
alverdens instrumenter. Vi fabulerer, 
skriver sange, skaber lyduniverser 
og du kan vælge at få en rolle med 
kostume eller spille i orkestreret. 
Vi er flere undervisere, så nogle 
gange deler vi os op i fx i de yngste 
og ældste, eller i kor, orkester og 
fortællere/sangere. 
Husk madpakke og drikke.

Transport: Mange busser går til Aarhus C.

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

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

Den Gamle By
Sted:  Den Gamle By, Viborgvej 2,  

8000 Aarhus C
Periode:  Uge 27: 29. juni - 3. juli 

Uge 32: 3. - 7. august
Ugedag: Ugekursus (mandag – fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni 
Tilmelding via:  www.dengamleby.dk/aktiv- 

sommerferie
Andre oplysninger:  24 deltagere per uge. Ved for  

mange tilmeldte trækkes der lod 
om pladserne. ALLE får besked  
hurtigst muligt efter tilmeldings-
fristen.

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

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 genbruge fantasifulde materialer og 
teknikker.

Klassetrin:  2. -  3. klasse 
Arrangør: Museum Ovartaci
Sted: Katrinebjergvej 81, 8200 Aarhus N
Periode: 30. juni  - 1. juli
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 madpakker og 

vanddunk.
Transport:  Bus 5a. og letbanen

Dokk1s billedkunstskole
På Dokk1s billedkunstskole skal I producere billeder og 
skulpturer med forskellige materialer – både alene og 
værker som I laver i fællesskab med andre. Jeres kunst- 
værker skal udstilles på Dokk1 i sommerferien, så mange 
kan få glæde af dem.

Klassetrin:  4. - 6. klasse (inden sommerferie) 
10 - 13 år 

Arrangør: Hovedbiblioteket, Dokk1
Sted:  Dokk1, børnelab, Hack Kampmanns 

Plads 2, 8000 Aarhus C
Periode: 13. - 15. juli
Ugedag: Mandag - onsdag
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: www.aakb.dk
Andre oplysninger:  Medbring madpakke eller penge til 

frokost i caféen. 
Transport: Bus nr. 100
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Tegneværksted
Elsker du at tegne? Vi skal undersøge forskellige 
materialer og afprøver fælles idéer. Udover tegning skal vi 
også arbejde med tryk og collage. Vi arbejder både i vores 
atelier og i byen.

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

skole, Brobjergskolen, Valdemars-
gade 1E, 8000 Aarhus C 

Periode: 29. juni - 2. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 08.00 
Tilmelding via:  Tilmeld dig senest den 18. juni kl. 

20.00 via mail: admin@aaboms.dk 
Deltagere findes ved lodtrækning. 
Tilmeld kun et barn pr. mail.

Andre oplysninger:  Der er ingen forplejning med i 
aktiviteten.

Transport: De fleste busruter kan benyttes.

På vandet

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:  Stifinderne Sø, Søspejdergruppe i 

Det Danske Spejderkorps
Sted:  Marselisborg Havnevej 100 A,  

8000 Aarhus C 
Periode: 13. - 17. 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 tilmeldingernes 
modtagelsestidspunkt, samt også 
en jævn fordeling på alder og køn.

Transport: Til Tangkrogen / Marselisborg Havn

Vandaktiviteter med Galeasen  
„Skibet“
DUI-Skibet laver vandaktiviteter på Aarhus bugt. Vi sejler 
med „Skibet“ der er bygget i 1877, vi vil sejle for sejl, vi vil 
fiske. Vi er vilde med vand og de muligheder der knytter sig 
til dette element. Bla. vil vi fange krabber og larver og lave 
væddeløb på vores krabbe bane. Vi vil tilberede de fisk vi 
selv fanger i en evt. rygeovn. Du kan se vores hjemmeside 
her www.skibet.net

Klassetrin:  4. - 8. klasse 
Arrangør: DUI-Skibet
Sted:  På Træskibshavnen, hvor vi mødes 

ved træhallen, Fiskerivej 32,  
8000 Aarhus

Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: skibet@skibet.net
Andre oplysninger:  Der medbringes altid regntøj. 

Medbring madpakke og drikkelse.

Sejlads i optimistjolle
Du skal lære at sejle med sejl i en optimistjolle, men der kan 

også være andre vandaktiviteter.

Klassetrin: 3. - 9. klasse 
Arrangør: Kaløvig Bådelaug
Sted:  Åstrup Strandvej 68A,  

8541 Skødstrup 
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 16.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: kbloptimist@gmail.com
Andre oplysninger:  Træningen foregår med klubbens 

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 vandaktiviteter. Du 
behøver IKKE medbringe specielt 
udstyr, kun godt humør.  
Klubben stiller alt nødvendigt  
udstyr til rådighed. Du skal selv 
medbringe madpakke til hele 
dagen.

Transport: Busnr 17

Sejlads i optimistjolle
Du skal lære at sejle med sejl i en optimistjolle, men der kan 
også være andre vandaktiviteter.

Klassetrin: 3. - 9. klasse 
Arrangør: Kaløvig Bådelaug
Sted:  Aarhus Internationale Sejlsports-

center, Esther Aggebosgade 80A, 
8000 Aarhus C 

Periode: 6. - 10. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 16.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: kbloptimist@gmail.com 
Andre oplysninger:  Træningen foregår med sejlsports-

centrets 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 vand- 
aktiviteter. 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.

Transport: Busnr. 33

Sommerskole for de vandglade
Nogle af danmarks bedste wakeboardere står klar til at 
instruere 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
Periode:  Uge 27: 29. juni - 3. juli 

Uge 28:  6. - 10. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni 
Tilmelding via: info@aarhuswake.dk
Andre oplysninger:  Husk madpakke / madpenge, bade-

tøj og håndklæde.
Transport: Busnr.: 100

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. 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, hver dag 
kl. 10.00 - 15.00.

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

Den Gamle By
Sted: Viborgvej 2, 8000 Aarhus C
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Ugekursus (mandag – fredag)
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni 
Tilmelding via:  www.dengamleby.dk/aktiv- 

sommerferie
Andre oplysninger:  24 deltagere per uge. Ved for  

mange tilmeldte trækkes der lod 
om pladserne. ALLE får besked  
hurtigst muligt efter tilmeldings-
fristen.

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

AGF Rollespil
Aktiviteterne er for børn mellem 8 og 11 år, der 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 
Arrangør: AGF  Idrætsskole
Sted:  Læssøesgadeskole, Læssøesgade 

24, 8000 Aarhus C
Periode: 29. juni - 3. juli
  6. - 10. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:   9.00 - 15.00 (OBS: 29. juni - 3. juli)  

9.00 - 13.00 (OBS: 6. - 10. juli)
Tilmelding fra: 11. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  agfrollespil28@gmail.com 

VIGTIGT: Skriv barnets navn og 
alder og oplysninger på kontakt- 
person (mail og tlf. nr.) + periode.

Andre oplysninger: Ingen forplejning med i aktiviteten. 
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Sang & Teater

Sangkor for alle sangglade børn
Børnekor for alle sangglade drenge og piger, der har lyst 
til at få rørt deres stemmer i sommerferien. 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 andre 
aktiviteter. Vi skal eksempelvis lave bål, bage snobrød og 
pandekager, spille spil, lege og meget mere.

Klassetrin: 0. - 4. klasse 
Arrangør:  Børne- og ungdomsarbejdet i 

Helligåndskirken
Sted: Torpevænget 1, 8210 Aarhus V
Periode: 4. - 6. august
Ugedag: tirsdag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 14.30
Tilmelding fra: 15. juni - 2. august 
Tilmelding via:  kontor@helligandskirken.dk  

eller på tlf. 86 15 18 88
Andre oplysninger: Medbring madpakke
Transport: Busnr. 2a

Mordet på Hotelteateret  
- teatertekniker
Er du vild med at skabe spændende teaterrum og arbejde 
med lys, lyd og scenografi? Så har du mulighed for at være 
teaterteknikker sammen med lysdesigner Kim Glud fra 
Aarhus Teater. I kommer til at arbejde med sommerskole-
forestillingerne, der spiller i Aarhus Teater Lærings lokaler.

Klassetrin: 6. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Teater
Sted:  Aarhus Teater Lærings lokaler, 

Teatergaden 8000 Aarhus C  
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:  Mandag - torsdag kl. 9.00 – 14.00. 

Fredag kl. 9.00 – 15.00
Tilmelding fra:  11. juni kl. 8.00. Tilmeldingsfrist er 

fredag d. 12. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  Sissel.Glass@aarhusteater.dk  

 Pladserne bliver uddelt efter 
først-til-mølle-princippet. Alle får 
besked hurtigst muligt.

Andre oplysninger:  Vi mødes på trappen foran Aarhus 
Teater mandag kl. 9.00. Husk 
drikkedunk og frokost, samt tøj man 
kan bevæge sig i.

Mordet på Hotelteateret  
- skuespiller
Der er sket et mord på Hotelteateret. Var det Butleren eller 
Divaen? Vi skaber en vandreforestilling, hvor du får 
mulighed for være skuespiller i mordmysteriet. Vi laver en 
visning om fredagen, hvor forældre guides rundt på 
Hotelteateret og løser mordgåden.
Klassetrin: 6. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Teater
Sted:  Aarhus Teater Lærings lokaler, 

Teatergaden 8000 Aarhus C 
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:  Mandag - torsdag kl. 9.00 - 13.00. 

Fredag kl. 9.00 - 15.00
Tilmelding fra:  11. juni kl. 8.00. Tilmeldingsfrist er 

fredag den 12. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  Sissel.Glass@aarhusteater.dk  

Pladserne bliver uddelt efter 
først-til-mølle-princippet. Alle får 
besked hurtigst muligt.

Andre oplysninger:  Vi mødes på trappen foran Aarhus 
Teater mandag kl. 9.00. Husk 
drikkedunk og frokost, samt tøj man 
kan bevæge sig i.

Sang & 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  
3. - 6. klasse 
5. - 8. klasse

Arrangør: Teaterhuset Filuren
Sted:  Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 

8000 Aarhus C
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt:  13.00 - 15.00 (0. - 2. klasse) 

9.00 - 12.00 (3. - 6. klasse) 
10.00 - 15.00 (5. - 8. klasse)

Tilmelding fra:  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, hvor næsten alle byens busser 
kommer.

Skriveværksted

Læsecamp
Læse Camp på Hovedbiblioteket
Er du også vild med gode historier? Så kom til læsecamp i 
uge 27 på Hovedbiblioteket. 
Vi leger med litteraturen alle dage fra kl. 9.00 - 14.00. 
Her kan du blandt andet arbejde kreativt med bøger, lave 
udstillinger i biblioteket, prøve VR-briller og lave en sej 
book trailer. Du vil få en masse inspiration til gode bøger og 
ikke mindst tid til at læse sammen med andre børn. 
Den sidste dag samles alle super sommer-hold på Dokk1, 
hvor vi skal møde forfatter Jan Kjær. 
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: Aarhus Kommunes Biblioteker
Sted:  Hovedbiblioteket, Hack Kampmanns 

Plads 2, 8000 Aarhus C 
Periode: 29. - 30. juni samt 1. - 2. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  Tilmelding sker på:  

www.aakb.dk/bibliotek/ 
hovedbiblioteket under fanen  
’Det sker’.

Andre oplysninger:  Mandag til og med onsdag skal 
børnene selv medbringe mad og 
drikke, men torsdag står biblioteket 
for forplejningen.

Transport:  Bus 100, Letbanen og en masse 
andre busser

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, Valde-
marsgade 1E-1F, 8000 Aarhus C

Periode: 29. juni - 2. juli
Ugedag: Mandag - torsdag
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00 
Tilmelding via:  Tilmeld dig senest d. 18. juni kl. 

20.00 via e-mail:  
admin@aaboms.dk deltagere findes 
ved lodtrækning. Tilmeld kun ét 
barn pr. mail.

Andre oplysninger:  Der er ingen forplejning med i 
aktiviteten.

Transport: De fleste busruter kan benyttes.

Svømning

Leg og aktivitet i svømmehallen
Vi fylder svømmehallen med spændende madrasser, plader, 
svømmefødder og masser af andet, som er sjovt at svømme 
og lege med i vandet. Der er livreddere til stede, som 
hjælper de badende børn og holder øje med sikkerheden. 
Hyggeligt og sjovt samvær i vandet for alle børn i alderen 
6 - 16 år.

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

Centervej 47B, 8520 Lystrup 
Periode: 29. juni - 3. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 14.30 - 18.30
Tilmelding fra: Ingen forhåndstilmelding 
Tilmelding via:  Personligt fremmøde - de sidste 

lukkes ind i bassinet kl. 17.30
Andre oplysninger:  Såfremt Lystrup Svømmehal ikke 

kan åbnes i uge 27 i henhold til 
regeringens COVID-19 retningslinjer 
ved åbning af svømmeanlæg, så 
vil det være muligt at møde op 
i Lystrup Svømnings klublokaler 
med tilstødende græsareal og spille 
bordtennis, bordfodbold, pool, 
boldspil på græsset, have-spil samt 
andre sjove idræts- og bevægelses-
lege.

Transport: Bus 18 + 16 + Letbanen til Lystrup
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Ud i naturen

Sommerlejr uden hjemve
Skal du starte i 0., 1. eller 2. klasse efter sommer? Så 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. Husk en madpakke, så vi kan spise frokost sammen.
Husk at klæde dig på efter vejret. Vi skal være ude hver dag.

Klassetrin 0. - 2. klasse 
Arrangør: FDF Fredensvang
Sted: Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J
Periode: 27. - 29. august
Ugedag: Mandag - onsdag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00 
Tilmelding via: sommerferie@fdf-fredensvang.dk
Andre oplysninger:  HUSK praktisk tøj, så du kan være 

ude uanset vejret. Husk også en 
madpakke.

Transport: Busnr. 2a, 11, 13

Aarhuskolonien
Aarhuskolonien holder gratis sommerferie. Samvær, 
naturoplevelser og meget mere. Man kan læse mere om 
Aarhuskolonien og hente ansøgningsskema på 
www.aarhuskolonien.dk –  Du kan også få udleveret et 
ansøgningsskema på din skole. Ansøgninger skal indleveres 
på skolens kontor inden 12.06.2020.

Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør:  Aarhuskolonien
Sted:  Aarhuskolonien, Egernstien 2c,  

Ahl Strand, 8400 Ebeltoft
Periode:  Hold 4: mandag 13. juli, kl. 10.00 

Mødested: Musikhuset  
– fredag 24. juli, kl. 14.00  
Hjemkomst: Musikhuset

  Hold 5: mandag 27. juli, kl. 10.00 
Mødested: Musikhuset  
– fredag 07. august, kl. 14.00 
Hjemkomst: Musikhuset

Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: Hele dagen
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00
Tilmelding via:  Hent ansøgningsskema på  

www.aarhuskolonien.dk –  Du kan 
også få udleveret et ansøgnings- 
skema på din skole. Ansøgninger 
skal indleveres på skolens kontor 
inden sommerferiens start. Alle får 
besked om de har fået en plads. 
Har man fået en plads får man en 
rejseseddel.

Andre oplysninger:   Transport til og fra kolonien foregår 
med bus, denne transport og 12  
dages kost er gratis. Koloniens køk-
ken har international menuplan. 

Viden om...

Kontinenthop med Sommerskole i 
Gellerup
Vil du med på tur rundt i verden?
Igen i år kan du komme med på en spændende rejse rundt i 
Globus 1 sammen med andre børn på din alder. Turen går til 
USA, Finland og Indien, som I skal lære at kende gennem en 
masse sjove og spændende aktiviteter. Kom med!

Klassetrin: 1. - 6. klasse 
Arrangør:  Sommerskole i Gellerup under 

Mellemfolkeligt Samvirke
Sted:  Globus 1, Gudrunsvej 3A,  

8220 Brabrand
Periode: 27. - 31. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 -15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 12.00 
Tilmelding via:  sommerskoleigellerup@gmail.com  

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

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

Transport: Bus nr. 15 og 6a



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



FAKTA: Handletank for lokalt demokrati 
Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad har taget 
initiativ til en handletank for lokalt demokrati. Handletanken skal arbejde 
med nye former for inddragelse af borgerne i demokratiet. 

Tanken er, at Handletanken skal igangsætte, inspirere og aktivere borgerne 
med eksempelvis arrangementer og events, hvor borgerne kan deltage 
og bidrage.

Et af de første initiativer fra Aarhus’ nye Handletank var DemokratiLab, 
hvor 200 studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) 
holdt oplæg om borgernes forhold til lokaldemokratiet.

Unge tager del i demokratiet
For Alberthe, Andreas og Caroline er 
demokrati ikke kun noget, man hører 
om i skolen. De er medlemmer af  
Aarhus Kommunes Børne- og unge-
byråd og med til at påvirke de voksne 
politikeres beslutninger. 

fortæller Alberthe Jarvig, 17 år.

supplerer Andreas Møller, 15 år. 

 siger Caroline Skriver, 16 år.

Inden de blev valgt ind i Børne- og unge- 
byrådet, var demokrati mest noget, 
der fyldte i bøgerne, i samfundsfag i 
skolen, og når deres forældre skulle 
stemme til valg. Nu er demokratiet 
blevet helt anderledes virkeligt, og 
de er alle tre sikre på, at de på en 
eller måde også kommer til at være 
politisk aktive senere i livet. 

siger Alberthe Jarvig, 
som er borgmester for 

Børne- og ungebyrådet. 

Caroline Skriver og Andreas Møller 
har for nylig arbejdet for at få Aarhus 
Kommune til at gøre en større indsats 
for at fortælle børn og unge om digi-
tale løsninger som NemID og e-Boks. 

siger Andreas Møller. 

siger Caroline Skriver.

Hvis du bor i Aarhus og er mellem 7. klasse til og med 17 år, 
har du også mulighed for at blive medlem af Børne- og ungebyrådet. 
Rådet har 31 medlemmer og 9 suppleanter. 
Der er valg i uge 40, så brug sommerferien på at overveje det.  
Fra Alberthe, Caroline og Andres lyder opfordringen; 

Læs mere på ungebyraad.dk 

”Vi er med til at bestemme, 
hvilken retning børn- og unge- 
området skal udvikle sig i her i 
Aarhus Kommune. 
Det er spændende, at vi kan være 
med til at sætte en dagsorden,” 

”Det er fedt at kunne sige sin 
mening og gøre en forskel. Det 
har en betydning, hvad vi siger,”

”Selv om man er ung, kan man 
sagtens gøre en forskel,”

”Jeg tænkte slet ikke så meget 
over demokrati før. Det var også 
svært at finde ud, hvordan man 
arbejder i et ungebyråd de første 
år, men nu har jeg fanget det, og 
jeg kan se, hvordan demokrati-
et fungerer i virkeligheden. Jeg 
kunne slet ikke forestille mig at 
leve i et samfund, hvor der var 
en enkelt person, der bestemte 
det hele. Det er bedre med et 
demokrati, hvor vi lytter til 
hinanden,” 

”Vi fik lov til at komme med på et 
møde med kommunens Kulturud-
valg, hvor vi fortalte, at det er 
vigtigt, at kommunen kommuni-
kerer så børn og unge kan forstå 
det. Det var et godt møde, og de 
lyttede til, hvad vi sagde,” 

”Det er jo sejt at få lov til at 
komme ind og tale sin sag for 
de voksne. Nu håber vi, at der  
kommer nogle tiltag målrettet 
unge, så vi får et bedre indblik i de 
digitale værktøjer. Det vil være en 
stor sejr for os,”

”Kast jer ud i det. Man behøver ikke 
vide så meget på forhånd. 
Det kommer med tiden, og du kan 
være med til at gøre en forskel for 
børn og unge i Aarhus.” 
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Velkommen i Nordens 
største sommerland
I Djurs Sommerland er det bare sjovere for alle. Glæd jer til 9 fantastiske 
temalande, Danmarks største rutschebaner, det kæmpestore Vandland 
og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Kom og oplev, 
hvorfor Djurs Sommerland er kåret til ”Europas Bedste Familiepark 2019”.

Køb DjursBillet
 Entre inkl. 

 bus/letbane t/r 
Læs mere på 

www.djurssommerland.dk


