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Sundhed og Omsorg samarbejder med en række
professionelle kulturinstitutioner og -aktører samt
amatørkulturen i Aarhus. Samarbejdet understøtter, at
kulturen når ud til alle, og at flere gennem kulturen får
mulighed for at blive en del af et fællesskab lokalt. I
denne folder kan du læse om de mange forskellige
muligheder, der findes.

Tilbuddene er gratis og de optrædende forventer ikke
andet end en god modtagelse og lidt vand/kaffe til
halsen med mindre andet er aftalt.

Forhåbentlig kan folderen inspirere til lokale
arrangementer og oplevelser på lige præcis jeres
lokalcenter, plejehjem eller frivillighus.

Vil du vide mere eller gøre brug af et specifikt tilbud så
tag fat i kontaktpersonen, hvis navn står i det grønne
felt.

Sang, musik, dans og teater
skaber stjernestunder lokalt
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Anledning til at skabe synlighed i lokalområdet

Tilbuddene i hæftet kan være med til at skabe
oplevelser for borgerne i lokalområdet - ung som
gammel. Måske får nye mennesker øje på alle de gode
aktiviteter og muligheder der er på lokalcentret.

Man kan for eksempel bruge tilbuddene til at invitere
venner, familie eller naboerne i kvarteret til:

Fællespisning med musik

Fællessang for børnebørn og bedsteforældre

Teater for familier med børn i alle aldre

Afslutningskoncert til vinter/sommer fest

eller andre af de gode aktiviteter i allerede stabler på
benene lokalt.
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Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester har eksisteret siden 1935 og har mere
end 80 års erfaring med det bedste, den klassiske musik har at
byde på.

Symfoniorkesteret består af 64 professionelle kunstnere, der vier
hver eneste dag til musikken og deres fælles håndværk.

Aarhus symfoniorkester afholder koncerter på lokalcentrene og/
eller andre steder efter aftale. Der afholdes 6 koncerter årligt.

Kontaktperson: Morten Lind, Sundhed og Omsorg
mail: molp@aarhus.dk
tfl:  41 85 56 00
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Aarhus Musikskole

Aarhus Musikskole bringer børn og unge ud til lokalcentre,
plejehjem og ældreboliger. De bygger bro, skaber hyggelig
stemning og spreder glæde.
Indholdet formes, så der er genkendelighed og fællessang
indlagt i programmet. Af og til vil der også være musikquiz.

Aarhus Musikskole afholder koncerter:
ca. 7  gange årligt på lokalcentrene og
4-6 gange årligt på plejehjem.

Kontaktperson: Henrik Christiansen
mail: henrikc59@gmail.com
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Aarhus Jazz Orchestra

Aarhus Jazz Orchestra præsenterer anderledes, kunstneriske
projekter, hvor orkestret udvikler særlige koncepter til
lokalcentrene. Her er både fællessang, anekdoter og nostalgi på
programmet, og humøret er højt hos både musikere og
publikum.

Koncerterne bliver et forfriskende afbræk i hverdagen, som
skaber glæde og livskvalitet  - også længe efter koncerten er slut.

Aarhus Jazz Orchestra afholder 12 koncerter på lokalcentre årligt
og andre steder efter aftale.

Aarhus Jazz Orchestra udbyder i øvrigt løbende fribilletter til
frivillige til orkesterets øvrige koncerter i Aarhus.

Foto: Kim Song Sternkopf / Heartmatter Artworks

Kontaktperson: Morten Lind, Sundhed og Omsorg
mail: molp@aarhus.dk
tfl:  41 85 56 00
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BaroqueAros

BaroqueAros er et professionelt barokensemble, som blev
grundlagt i 2010.  Den faste besætning af musikere består af
violin, bratsch, cello, kontrabas, cembalo og obo/fagot.
Størstedelen af musikerne har rødder i Aarhus Symfoniorkester.
Fælles for dem er, at de ved siden af orkesterarbejdet alle har en
passion for barokmusik opført efter barokkens praksis og med
den tids instrumenter.

BaroqueAros tilbyder en storslået musikoplevelse på
kommunens lokalcentre. Koncerterne varer ca. 60 min. og
involverer mellem 6 og 11 musikere.

BaroqueAros afholder 7 koncerter på lokalcentrene om året.

Kontaktperson: Morten Lind, Sundhed og Omsorg
mail: molp@aarhus.dk
tfl:  41 85 56 00
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Flying Superkids

Flying Superkids optræder med et mix af gymnastik, akrobatik,
tumbling, sang, dans og ikke mindst spring, der flyver gennem
luften i et hæsblæsende tempo.

Børenes livsglæde er smittende, og kombineret med deres
imponerende kunnen får publikum en oplevelse, de sent vil
glemme.

En mindre gruppe på 6-7 børn bliver kørt ud til forskellige
lokalcentre og plejehjem sammen med en underviser. Her vil de
optræde med nogle af deres aktiviteter. Gruppen optræder i
foreningens mindre travle perioder efter aftale med
kontaktpersonen.

Kontaktperson: Søren Stoklund
mail: stoklund@flying.superkids.dk
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XeRocks

XeRocks er kendt for sine flotte kopier af den mest populære
musik.
Genren er primært melodisk pop/rock med en professionel
blanding af både danske og internationale hits fra de sidste 40
år.
Musikken blandes med omhu så alle aldre føler at der spilles
"netop for dem".
Musikken er dansevenlig, og I kan sammen med bandet aftale
en ramme for koncerten der passer til Jeres arrangement. Her er
noget for enhver smag!

Spiller aften og weekender

Kontaktperson: Morten Lind, Sundhed og Omsorg
mail: molp@aarhus.dk
tfl:  41 85 56 00
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Samrådet for Amatørkultur
Samrådet for Amatørkulturen i Aarhus Kommune er en
paraplyorganisation, der har til opgave at varetage og informere
om amatørkulturens muligheder i Aarhus.

Samrådet omfatter amatørkulturelle foreninger, der beskæftiger
sig med kor, orkestre, dansere og teaterforeninger.

Samrådet for amatørkulturen tilbyder op til 40 forestillinger/
koncerter årligt på plejehjem, dagcentre, lokalcentre og
frivillighuse. Du kan læse mere om mulighederne på de
kommende sider.
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Suzukiviolinbørn -
Forældreforeningen Tone

Violinbørnene fra Aarhus
Musikskole er i alderen 4 – 15 år og
spiller sammen på trods af
spredning i alder og kunnen.
Sammenspillet på tværs er
særkende for suzukimetoden, som
de undervises efter.

Metoden tager udgangspunkt i
barnet og fokuserer på barnets
oplevelse af musik og evne til at
gengive den.
Repertoiret er primært klassisk med
mange velkendte stykker og
appellerer til alle aldersgrupper. Der
spilles 2 gange af en ½ time.
Koncerterne arrangeres af
Forældreforeningen Tone i
samarbejde med violinlærere fra
Aarhus Musikskole.

Forældreforeningen Tone består af
forældre til Suzuki-violinbørn, der
går på Aarhus Musikskole. Vi
arrangerer en violinlejr i januar
måned og støtter forskellige tiltag
såsom workshops og rejser
økonomisk og ved at lave praktiske
opgaver.

Hans Jørgensen
Mail: hanstastik@hotmail.com
tlf: 41406342
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Aarhus
Promenadeorkester

Aarhus Promenadeorkester har
eksisteret siden 1980. Orkesteret
består af omkring 30 erfarne og
meget dygtige amatørmusikere, som
kan lide at spille sammen, en
sangerinde, med en meget stor og
flot stemme.

Aarhus Promenadeorkester spiller
musik, som de fleste kender af
komponister som Strauss, Lumby
og Lehar. Men Aarhus
Promenadeorkester spiller også
moderne melodier, som man kender
fra musicals, radio og fjernsyn.
Fra 2017 er dirigenten for Aarhus
Promenadeorkester Pål Soknes. Han
er uddannet klassisk hornblæser og
dirigent, og virker i dag som dirigent
i mange forskellige orkestre.

Aarhus Swingband

Aarhus Swingband er et ca. 20
mands orkester med en historie på
over 35 år. Orkesteret bliver i dag
dirigeret af en professionel dirigent
hvilket har løftet niveauet
betragteligt. Vores musik repertoire
spænder sig da også bredt fra
klassiske bigbands som Count
Basie, Glenn Mitter, Musik af Frank
Sinatra og Mange flere, Også spilles
der musik fra Dansk toppen såsom
Otto Brandenburg, Birthe Kjær og
mange flere. Vi gør meget ud af, at
vores musik indeholder alle
dansearter og det bedste som kan
ske for os, er når vores
publikummer tager sig en lille
swingom på dansegulvet, således at
vi i fællesskab laver en hyggelig
aften.

Kontakt:
Aksel lange
aks@dadlnet.dk
tlf.: 2175 6081

Kontakt:
Nancy Gulmann
Tlf: 24238203
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Spillemandsgruppen

Spillemandstruppen ved dirigent
Poul Bech Christensen. Vi spiller
dansk spillemandsmusik krydret
med irsk, svensk og amerikansk
folkemusik. Truppen er på 11
personer på violiner, klaver, fløjte,
harmonikaer, guitar og bas.

Kelds Kulinariske Kapel

Vi er et Brass Band hjemmehørende
i Aarhus Syd med øvelokale i
Mårslet.

Lidt af vort Repertoier:
I skovens dybe stille ro - Jeg elsker
de grønne lunde - Du danske
sommer - I alle de riger og lande
Nu falmer skoven - Jeg ved en
lærkerede - Svantes lykkelige dag -
Congratulation - Boogie Woogie -
Rock around the clock - Love me
tender

Kontakt:
Poul Bech Christensen
Tlf. 3011 8530

Kontakt:
Keld Vestergaard Sørensen
Tlf. 86297311 / 21741432
Mail: tubakeld@mail.dk

www.kelds-kulinariske-kapel.dk
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Aros Blæserne Brass
Band

Underholdende brassband musik
ved private og offentlige
arrangementer samt i klubber,
foreninger, kirker, plejehjem og
lokalcentre.

Bandet har 32 medlemmer og spiller
alt fra Bach til Beatles udsat for
brassband.

SeniorBrass

SeniorBrass en mindre del af
Hjemmeværnets Musikkorps i
Aarhus.

Selve musikkorpset er oprettet i
1956 som et brassband og består af
ca. 30 frivillige personer med musik
som hobby, og SeniorBrass består af
12-15 medlemmer, der alle er
pensionister og derfor har mulighed
for at spille i dagtimerne, hvilket de
har gjort adskillige gange, både på
kommunens institutioner og ved
militære arrangementer i
dagtimerne.

Denne del af musikkorpset spiller
både militærmusik, men også
populærmusik med både
folkemusik, danske sange og meget
mere.

Kontakt:
Mogens Larsen
mail: molar@gefiberpost.dk
tlf: 40758988Kontakt:

Gert A. Ejlertsen
Mob: 5171 7871
Mail: aros-bbb@outlook.dk

Susanne Østergaard.
Mob: 2735 9797
Mail: soc@newmail.dk
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Senex Brass Band

Senex Brass Band har ca. 20
medlemmer, der alle elsker at
formidle musik.

Bandet har tidligere spillet både
sommer- og vinterkoncerter og
spiller hvert år til juleparade i
Aarhus, når julemanden kommer til
byen. Derudover spiller de flere
kirkekoncerter samt deres
traditionsrige julekoncert i

Musikhusets café.
Senex Brass Band leverer en klassisk
brassbandkoncert med et blandet
repertoire af marcher, populær-
musik, danske sange med mere.

Programmet kan sammensættes
efter ønsker. Arrangementets
længde er 30-60 minutter.

Onsdagsorkestret

Onsdagsorkestret består af 15
medlemmer og er mere end 10 år
gammelt.

Besætningen i dag er 4 violiner, 4
harmonikaer 2 fløjter, klarinet,
trompet, guitar, klaver og bas.

Deres repertoire er gamle
revymelodier, slagere,
operettemelodier, men også mere
moderne hits.

Et arrangement varer ca. 2 timer,
heri inkluderet diverse fællessange
samt kaffepause.

Orkestret spiller fortrinsvis om
onsdagen(heraf navnet).

Kontakt:
Frank Olesen
tlf. 86 29 38 44/ 26 20 63 50Kontakt:

Allan Nyholm
20110921
nyholm.stautrup@gmail.com
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Aarhus Harmonikaklub

Aarhus Harmonikaklub blev stiftet i
januar 1941 og går for at være
Danmarks ældste harmonikaklub.

Klubbens har 14 medlemmer fordelt
på to hold.

Deres repertoire er svensk og norsk
harmonikamusik, lidt tyske og irske
melodier, af genre vals, polka,
hambo, tango og march, blandet
med gamle danske sange og viser.

Klubben medbringer hæfter med
sangnumre af gamle og nyere ”syng
med”-viser, så publikum aktiveres
og deltager i underholdningen.

Seniorswing

SeniorSwing er et stort danse- og
underholdningsorkester fra Aarhus,
bestående af ca. 20 mænd og en
sangerinde.

Repertoire, pladskrav og øvrige
oplysninger fremgår af
hjemmesiden, www.seniorswing.dk.

Kontakt:
Ove Sønderskov
Mobil:   24 81 61 47
e-mail:
ovesoenderskov@gmail.com
Eller mail@seniorswing.dk

Kontakt: Preben Nielsen
tlf: 86 94 89 24
mail:
mail@aarhusharmonikaklub.dk
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Spillemandslauget
Østjyderne

Spillemandslauget Østjyderne er et
ca. 15 mand stort orkester, der
spiller dansk spillemandsmusik.

De tilbyder en koncert med blandet
spillemandsmusik krydret med
historier om spillemændene og
musikken.

I koncerten indgår et par fællessang

Kontakt:
Kaj engholm
Tlf.: 22772055
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Pigekantori

Pigekantoriet og det tilknyttede
spirekor og juniorkor fungerer i et
samarbejde mellem Sankt Lukas
Kirke og Langenæs Kirke.

Repertoiret er meget blandet –
kirkemusik og rytmisk musik,
gammelt og nyt, én- og
flerstemmigt.

Korene øver i Sankt Lukas Kirke og
synger ved koncerter,
musikgudstjenester og andre
arrangementer.

korlederene er uddannede fra Det
Jyske Musikkonservatorium og har
stor erfaring i korarbejdet med børn
og unge.

Risskov Koret

Kontakt:
Katrine Broch Møller
Tlf: 28680115
Mail: Kalbmol@gmail.com
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Koret består af 30 begejstrede
sangere som har foretaget
koncertrejser i udlandet - bl.a. til
England,  Holland og Sydslesvig.

Repertoiret har altid været bredt,
spændende fra klassisk / kirkeligt
program til opera og musicals.

Korets nuværende dirigent Miki
Hildebrandt er studerende ved det
jyske musikkonservatorium.
Det fremtidige repertoire vil fortsat
være alsidigt. Vi vil arbejde med
klassisk orienteret musik, viser og
musicals, danske sange samt
rytmiske satser bl.a. i dirigentens
egne arrangementer.
Korets vision er at skabe sangglæde,
som formidles til publikum.

HK koret

HK-Koret Østjylland

HK Koret er et blandet kor med nu
godt 35 sangere fordelt på 4
stemmegrupper. Koret synger et
bredt repertiore, med nye og ældre
rytmiske sange på dansk/engelsk og
danske og nordiske ”årstidsange”.

HK-koret har året igennem gang i
rigtig mange gode arrangementer -
fx koncerter med fællessang på
lokalcentre mv.
Korets prøver holdes i øvelokalet i
Lokalcenter Møllestien, Grønnegade
10 – indgang fra Møllestien -, hver
onsdag aften mellem kl. 18.45 og kl.
21.00. Kig gerne ind for at høre, hvad
vi laver.

Kontakt: Dirigent Rafaela
rafaelamartinguevara@gmail.c
om , tlf. 30484119
Formand Kristian Agger,
kr.am.agger@gmail.com
Tlf. 25468422.

Kontakt: Marianne Jensen
Mail: maj1950@gmail.com
http://www.risskovkoret.dk
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CantiAros

CantiAros er et lille klassisk
kammerkor med for tiden cirka 15
sangere.

Koret har som navnet antyder base i
Aarhus.  CantiAros arbejder med
klassiske korværker, især a-capella
musik fra renaissance til nutid, med
forkærlighed for både tidlig og ny
musik. Koret holder også meget af
at synge danske sange, bl.a. af
Svend S. Schultz og Niels la Cour. Vi
prioriterer fælles klang og
musikopfattelse.

Korets dirigent Michael Hvas
Thomsen er organist i Horsens
Klosterkirke og samtidig en erfaren
dirigent i det Østjydske musikliv.

Mandssangkoret Juno –
Oktaven

Koret er et 4. stemmig sangkor, der
synger danske viser og sange, samt
enkelte udenlandske.
Koret synger i 2x25 minutter og
herefter vil koret gerne synge med
publikum, efter stedets egne
sangbøger.

Koret består af 15 sangere og en
dirigent.

Kontakt: Jens Hviid
tlf: 40312472
mail: jens.hviid@stofanet.dk

Kontakt: Michael Hvas
Thomsen Tlf. 40978748.
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Cassiopia Koret

Koret tilbyder både koncert i fuld
længde, men også sangaften hvor vi
laver en blanding af koncert og
fællessang for de tilhørende, hvor vi
sammen fylder rummet med musik
og glæde

Cassiopeia Koret har eksisteret siden
1983 og består af en god blanding af
velsyngende og entusiastiske
kormedlemmer i alle aldre.

Koret synger en blanding af
udenlandsk/dansk klassisk og
rytmisk musik. Vi medtager altid et
par danske klassikere tilpasset
årstiden i enten i traditionelle, friske,
krydrede og eller ørevækkende
udgaver.

Stayin’ Alive

Stayin’ Alive er en flok sangglade
seniorer, der synger flerstemmige
rytmiske korarrangementer.

Repertoiret er pop, rock og ballader
skrevet af Elton John, Paul
McCartney, Leonard Cohen,
Carol King, Michael Jackson, Toto
m.fl. og arrangeret af korets dirigent
Bjørn "Bønne" Christensen.

Stayin’ Alive holder til i
Klostergadecenteret 8000 Aarhus C
og mødes hver torsdag for at øve
nye og gamle numre.

Stayin’ Alive har igennem årene
givet en række koncerter
rundt om i Århus´ bys kulturhuse,
biblioteker, dagcentre m.fl.

Kontakt:
Arrangementskoordinator
Bjørn ”Bønne” Christensen
Lone.bean@mail.tele.dk

 

Kontakt:
Ditte Fonder Nielsen
tlf. 28306226
mail: cassiopeiakoret
@bulderbyen.dk
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NOTA-koret

NOTA-koret tilbyder et arrangement,
der består af både fællessang med et
udvalg af kendte og elskede danske
sange og a capella-værker.

Deres repertoire spænder vidt og
rummer sange på både dansk,
norsk, svensk engelsk, tysk og latin.
Koret sætter stor pris på denne
koncertform, hvor glæden ved at
synge sammen skaber merværdi for
både publikum og koret.

NOTA-koret ledes af dirigent Dennis
Christoffer Bang Fick. Foruden at
være dirigent er Dennis også
organist. Han har været ansat ved
Løgumkloster kirke siden 2009, og
har dirigeret Kolding Kammerkor
indtil 2016. Fra efteråret 2016 har
han desuden været dirigent for
Aarhus Koncertkor.

Canterinokoret

Canterinokoret er et 4-stemmigt kor
med hjemsted i Hasle ved Århus.
Koret har eksisteret siden 1989 og
ledes i dag af Philip Erick.

Canterinokoret er et a capella-kor,
men i mange af deres koncerter er
de i enkelte numre akkompagneret
af dygtige organister og andre
musikere.

Koret har gennem årene afholdt
rigtig mange koncerter både
herhjemme og i udlandet. En fast
tradition er julekoncerter i østjyske
kirker.

Læs mere om koret på deres
hjemmeside:
www.canterinokoret.dk

Kontakt:
Viggo Erichsen
tlf: 21 72 18 49
mail:
formanden@canterinokoret.dk

Kontakt:
Formanden for NOTA-koret
tlf: 51 88 84 67
mail: info@notakoret.dk
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Metalkoret Vulkan

Metalkoret Vulkan er et blandet
herre-/damekor med ca. 25
sangglade medlemmer.

Koret synger bl.a. sange af Benny
Andersen, Poul Dissing, Kim Larsen
og alle de kendte sange fra Morten
Korch-filmene - ligesom koret også
har et hyggeligt julerepertoire.

Koret har sunget ved mange
forskellige arrangementer, bl.a. på
plejehjem og lokalcentre i Aarhus og
omegn.

Kontakt:
Tove Vangsøe
mail: Tove0102@gmail.com
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Folkedanseforeningen for
Aarhus og Omegn (FFAO)

Foreningen optræder med en
introduktion og opvisning af
udvalgte folkedanse efterfulgt af
præsentation og historier om
folkedansedragterne. Der afsluttes
med en opfordring til publikum om
at deltage i et par lette danse,
tilpasset målgruppens alder og
motorik.

Praktisk info:
Der deltager 2 spillefolk og 8
folkedansere
Varighed ca. 1 time.
Danseplads min. ca. 4x4 m.
Ønske om lån af  mikrofonanlæg,
hvis muligt.

FFAO afholder årligt 3-4
arrangementer på hverdage mellem
kl. 13 og 16.

VI-Senior dans

VI-Senior er et netværk for
vietnamesiske ældre fra 60+. Som
optræder med vietnamesisk sang,
dans og musik.
 På tværs af den kulturelle baggrund
skabes interesse for hinanden via
fælles sang, dans og mad.

Vi-Senior dans er en del af Vi-
Seniors koncept, ”Appetit på livet”,
hvor fokus er på at øge de
vietnamesiske ældres sundhed og
livskvalitet ved at opbygge og bruge
deres ressourcer i - og for
fællesskabet.

Kontakt:
Dung Le
tlf. 50535337
mail:info@vi-senior.dk

Kontakt: Finn Jørgensen
tlf: 91258443
mail: fthorupj@stofanet.dk
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Stautrupscenen

Stavtrupscenen fremviser
forestillingen ”Han, hun og
kolonihaven” for ældre og ældre
ramt af demens. Her er fokus på de
erindringer ældre har fra 1940 – 50
erne.

En musikteaterforestilling af Troels
Ejby Jørgensen og Henning Lindberg

Spilletid: 50 minutter
Aldersgruppe: voksne
Stavtrupscenen møder op på
spillestedet cirka 45 minutter før
forestillingen starter.  Når
forestillingen starter inddrager
skuespillerne løbende publikum i
handlingen og bruger genkendelige
genstande til at skabe erindringer.

Visens Venner

Visens Venner Århus tilbyder en
erindringstur gennem viser, sange,
ørehængere og fællessang fra før
verden gik af lave.

Det er veldokumenteret gennem
musikterapien, at sang og musik har
en meget positiv virkning. Vi tilbyder
ikke musikterapi, men en
underholdende eftermiddag på 2 *
45 minutter (eller varighed efter
aftale). Har I særlige ønsker til
programmet så kontakt os, så vi
sammen kan planlægge
arrangementet.

Vi akkompagnerer os selv på
forskellige instrumenter,
eksempelvis klaver, guitar, ukulele,
mandolin, banjo m.v. Vi medbringer
selv alt teknisk udstyr og møder op
en time før arrangementets start.

Kontakt: Ole Christensen
Mobil: 30110916
oc@olechristensen.de

Kontaktperson: Gitte Thyrring,
 mail: stavtrupscenen.
vinteraktivitet@gmail.com

27AARHUS KOMMUNE





Ud af Røret FO-Aarhus

De aarhusianske plejehjem, lokalcentre og frivillighuse har
mulighed for at få aktiv undervisning og kurser gennem FO.
Tiltaget hedder ”Ud af Røret”.

Der er masser af spændende aktiviteter, som udvikler enten
krop eller sind, eller begge dele. Ofte er "3. halvleg" med en kop
kaffe og en god snak, lige så vigtig som aktiviteten i sig selv.

Eksempler på aktiviteter: Dans dig i form, højskolefag, engelsk,
siddegymnastik, seniordans, gymnastik, edb, akvarelmaleri. Det
er professionelle undervisere, der står for undervisningen.

Der skal 30 personer til for at oprette et hold.

Holdene starter som regel i august og slutter i juni.
Pris 500 kr. pr. deltager (10 måneder) eller 15.000 kr. for et hold.

Kontaktperson:
Jette Bach, Kursuschef FO
jb@fo-aarhus.dk
tlf.: 87 46 45 50

For plejehjemmene:
Liv Høybye Jeppesen, Sundhed og Omsorg
tlf: 51218564
mail: jholi@aarhus.dk

For øvrige kontakt Jette Bach.

Andre aktører og tilbud
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Kulturhuset KlostergadeCentret

KlostergadeCentret rummer et væld af aktiviteter: kreative
værksteder, tv og video, foto/kunstgalleri, bigband, flere
sangkor, foredrag, events m.m.

Alle kan komme ind fra gaden og via medlemskab på 400 kr.
årligt få et lokale stillet til rådighed for en forenings- eller
deltagerdrevet aktivitet.

KlostergadeCentret er byens største kulturhus og
aktivitetscenter for seniorer. Ca. 2.500 borgere, fordelt på ca. 60
klubber og foreninger, besøger centret hver uge. Trods
størrelsen er det altid mennesket, som er midtpunkt. Folk
kommer for varmen, nærværet og den gode mad i
Klostercafeen.

KlostergadeCentret kan besøges på deres adresse på
Klostergade 37, 8000 Aarhus C eller på deres hjemmeside
www.klostergade.dk.

Kontaktperson: Thomas Unterschlag
tlf. 30 36 66 80
thomas@klostergade.dk
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Aarhus Symfoniorkester
Kontakt: Morten Lind,
Sundhed og Omsorg
Mail: molp@aarhus.dk
Tfl:  41 85 56 00

Aarhus Musikskole
Kontakt: Henrik Christiansen
Mail: henrikc59@gmail.com

Aarhus Jazz Orchestra
Kontakt: Morten Lind,
Sundhed og Omsorg
Mail: molp@aarhus.dk
Tfl:  41 85 56 00

BaroqueAros
Kontakt: Morten Lind,
Sundhed og Omsorg
Mail: molp@aarhus.dk
Tfl:  41 85 56 00

Flying Superkids
Kontakt: Søren Stoklund
Mail:
stoklund@flying.superkids.dk

XeRocks's
Kontakt person:
Tlf:   72 20 10 22
Mail: info@xerocks.dk

Suzukiviolin
Kontakt: Hans Jørgensen
Mail:
hanstastik@hotmail.com
Tlf: 41406342

Aarhus Promenadeorkeser
Kontak: Aksel lange
aks@dadlnet.dk
Tlf.: 2175 6081

Aarhus Swingband
Kontakt: Nancy Gulmann
Tlf: 24238203

Spillemandsgruppen
Kontakt:
Poul Bech Christensen
Tlf. 3011 8530

Kelds kulinariske Kapel
Kontakt: Keld V. Sørensen
Tlf. 86297311 / 21741432
Mail: tubakeld@mail.dk
www.kelds-kulinariske-
kapel.dk

Kontaktregister
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Aros Blæserne
Kontakt:
Gert A. Ejlertsen
Tlf.: 5171 7871
Mail: aros-bbb@outlook.dk
Susanne Østergaard.
Tlf.: 2735 9797
Mail: soc@newmail.dk

SeniorBrass
Kontakt:
Mogens Larsen
Mail: molar@gefiberpost.dk
Tlf: 40758988

Senex Brass Band
Kontakt:
Allan Nyholm
Tlf.: 20110921
Mail:
nyholm.stautrup@gmail.com

Onsdagsorkestret
Kontakt: Frank Olesen
Tlf. 86 29 38 44/ 26 20 63 50

Aarhus Harmonikaklub
Kontakt: Preben Nielsen
Tlf: 86 94 89 24
Mail: mail@aarhusharmonika
klub.dk

Seniorswing
Kontakt: Ove Sønderskov
Tlf.:   24 81 61 47
Mail:
ovesoenderskov@gmail.com
eller mail@seniorswing.dK

Spillemandslauget Østjylland
Kontakt: Kaj engholm
Tlf.: 22772055

Pigekantori
Kontakt: Katrine Broch Møller
Tlf: 28680115
Mail: Kalbmol@gmail.com

Risskov koret
Kontakt: Marianne Jensen
Mail: maj1950@gmail.com
http://www.risskovkoret.dk

HK koret
Kontakt: Dirigent Rafaela
rafaelamartinguevara@gmail.
com , tlf. 30484119
Formand Kristian Agger,
kr.am.agger@gmail.com
Tlf. 25468422.
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CantiAros
Kontakt: Michael H. Thomsen
Tlf. 40978748.

Juno-Oktaven
Kontakt: Jens Hviid
Tlf: 40312472
Mail: jens.hviid@stofanet.dk

Cassiopia Koret
Kontakt:
Ditte Fonder Nielsen
Tlf. 28306226
Mail: cassiopeiakoret
@bulderbyen.dk

Stayin Alive
Kontakt:
Bjørn ”Bønne” Christensen
Lone.bean@mail.tele.dk

Nota-Koret
Kontakt: Formanden
Tlf.: 51888467
Mail: info@notakoret.dk

Canterinokoret
Kontakt:
Viggo Erichsen
Tlf: 21 72 18 49
Mail:formanden@canterinoko
ret.dk

Metalkoret Vulkan
Kontakt: Tove Vangsøe
Mail: Tove0102@gmail.com

Folkedanserforeningen for
Aarhus og Omegn
Kontakt: Finn Jørgensen
Tlf: 91258443
mail: fthorupj@stofanet.dk

Vi-Senior Dans
Kontakt: Dung Le
Tlf. 50535337
Mail:info@vi-senior.dk

Stautrupscenen
Kontaktperson: Gitte Thyrring,
Mail: Stavtrupscenen.vinterak
tivitet@gmail.com

Visens Venner
Kontakt: Ole Christensen
Tlf.: 30110916
oc@olechristensen.de
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Ud af Røret FO-Aarhus
Lokalcentre og Frivillighuse:
Jette Bach, Kursuschef FO
Mail: jb@fo-aarhus.dk
Tlf.: 87 46 45 50

For plejehjemmene:
Liv Høybye Jeppesen,
Sundhed og Omsorg
tlf: 51218564
mail: jholi@aarhus.dk

KlostergadeCentret
Kontaktperson: Thomas
Unterschlag
Tlf. 30 36 66 80
Thomas@klostergade.dk
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Team Frivillighed og Medborgerskab
Sundhed og Omsorg

8000 Aarhus C


