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Vi har aktiviteter indenfor...

Ferieaktiviteterne er et tilbud for børn, der bor i 
Aarhus Kommune eller går i folke- eller privatskole i 
Aarhus Kommune.

På de aktiviteter, hvor der er alderskrav, er det 
klassetrinnet man går i FØR sommerferie. Altså, står 
der fra 4.- 8. klasse, så skal man gå i 4. klasse før 
sommerferien.

Nogle aktiviteter skal du tilmelde dig, 
andre skal du bare møde op til på dagen. 
Tilmelding til aktiviteter kan ske fra 
fredag d. 8. juni 2018.

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

Du kan finde sommerferieavisen 
som pdf på www.supersommer.dk

FA KTA  O M 
AKTIVSOMMERFERIE

Sommerferien skaber plads til hygge, aktiviteter og samvær med familie og venner. 
I ferien har du tid til at springe ud i helt nye oplevelser eller bruge endnu mere tid 
på det, du allerbedst kan lide. De aarhusianske foreninger vil traditionen tro danne 
ramme om sunde fællesskaber for byens børn hele sommeren. Du kan både prøve 
kræfter med kreative projekter, sport, madlavning og meget andet. I sommerferie- 
avisen har vi samlet det store udvalg af sommerens aktiviteter og arrangementer. 
Se avisen igennem, udvælg dine aktiviteter og få en aktiv og sjov sommer.

Rigtig god fornøjelse og god sommerferie!

Med venlig hilsen

Rabih Azad-Ahmad
Rådmand, Kultur og Borgerservice

EN SOMMER 
FYLDT MED

AKTIVITETER

EN SOMMER 
FYLDT MED 

AKTIVITETER Sund og sjov fritid

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

FRITIDSPAS
Kan dit barn få et fritidspas?

MED ET
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Atletik
Atletikskole
Vær med på en uges atletikskole, og lær at løbe hurtigt, 
kaste og springe langt. Måske kan du endda løbe ligeså 
stærkt som Sara Slott? Vi skal prøve alle disciplinerne - også 
hækkeløb, stangspring og spydkast. Se hvor god du kan 
blive på bare en uge.
Klassetrin: 2. - 7. klasse
Arrangør: Aarhus 1900 Atletik & Motion
Sted: Viby Stadion, 
 Skanderborgvej 224, 8260 Viby J
Dato: Uge 31:  30. juli - 3. august.
 Uge 32: 6. - 10. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.1900am.dk
Andre opl.: Husk madpakke og drikkedunk, samt
 tøj efter vejret. Vi er udenfor selvom
 det regner og blæser.
Max antal deltagere: Max 60 deltagere pr. uge. 
 Tilmelding efter først til mølle princip.
Transport: Busnr. 1A, 4A, 6A, 11, 14, 109, 200 
 til Viby Torv

Bevægelse
Ballet, sjov og dans!
Kom og kast dig ud i at danse ballet i en 
uge af din sommerferie.
Klassetrin: 2. - 5. klasse
Arrangør: Ballet Akademiet
Sted: Mejlgade 44,B, 8000 Aarhus C
Dato:  . - 6. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.30 - 14.00 
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: admin@balletakademiet.dk 
 - mærket Aktiv sommer
Andre opl.: Medbring frokost og drikkedunk.
Max antal deltagere: Max 50 deltagere. Alle får besked.
Transport: Letbane

Spil amerikansk fodbold  
i Aarhus Tigers
Spil amerikansk fodbold i en hel uge. Lær at kaste,  
gribe og tackle – måske er du den næste NFL spiller?
Klassetrin: 3. - 9. klasse
Arrangør: Aarhus Tigers
Sted: Bøgeskov Idrætsanlæg,
 Engelundsvej 11, 8260 Viby J
Dato Uge 27: 2. – 6. juli 
 Uge 31: 30. juli – 3. august
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 – 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: sommer@tigers.dk
Andre opl.: Vi har alt nødvendigt udstyr 
 – du skal blot have sportstøj og 
 fodboldstøvler/sportssko med. Der er
 ikke forplejning med i aktiviteten. 
Max antal deltagere: Max. 60 deltagere pr. uge
Transport: Busnr. 14

Boldspil og Bevægelse
Sommercamp for overvægtige eller 
børn, hvis hverdag ikke er præget af 
sport og bevægelse. 
En sommercamp for overvægtige og inaktive børn. Vi får en 
uge med masser af aktivitet og sjov, samt en tur i køkkenet 
og frokost hver dag.
Klassetrin: 0. - 6. klasse
Arrangør: AGF af 1880 
Sted: Læssøesgade skole,
 Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C 

Dato: 2. - 6. juli 
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: Herculessommerskole@gmail.com 
 skriv: sommerskole, barnets navn,
 alder og oplysning på kontaktperson 
 (mail og tlf. nr.) eller via tlf.: 30 11 69 75
Andre opl.: På sommerskolen bliver der lavet
 frokost sammen med børnene 
 inkl. frugt, dog skal man selv 
 medbringe drikkedunke og solcreme.
Max antal deltagere: Max 25 deltagere.
Transport: Bus 5A stopper ved skolen. 
 Busnr. 17, 1A, 2A, 4A, 11, 14 og 20 
 stopper ved Harald Jensens Plads.

AGF Sommerskole
Aktiv uge med masser af sjove og udfordrende idrætsakti-
viteter. Tons og tummel, gymnastik, udeaktiviteter, boldspil 
mv. Instruktører fra AGF Idrætsskole står igen i år klar til at 
give 130 børn en uforglemmelig uge!
Klassetrin: 1. - 5. klasse (i skoleåret 2017/2018)
Arrangør: AGF Idrætsskole
Sted: Marselisborg Gymnastikcenter,
 Dalgas Avenue 12, 8000 Aarhus C
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 – 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: agfsommerskole@gmail.com 
 VIGTIGT: Skriv barnets navn, alder og
 oplysninger på kontaktperson 
 (mail og telefonnummer)
Andre opl.: Der er ikke forplejning med 
 i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 130 personer. Svar over mail.
 Tilmeldinger før 8. juni kl. 12.00
 slettes og gælder derfor ikke.

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 (I skoleåret 2017/2018) 
Arrangør: AGF Idrætsskole
Sted: Læssøesgadeskole
 Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C  
Dato: 6. - 9. august  
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: agfskolestart@gmail.com  
Andre opl.: Der er ikke forplejning med 
 i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 30 personer. Svar over mail.
 Tilmeldinger før 8. juni kl. 12.00
 slettes og gælder derfor ikke.

Tennis, leg og bevægelse
Har du lyst til, sammen med en masse andre børn, at lege, 
spille tennis, skumtennis, paddle-tennis, speed-tennis, 
bordtennis, hockey og meget andet, er du velkommen hos 
os, hvor  instruktører fra AGF og DGI tager imod dig.
Klassetrin: 1. - 6. klasse 
Arrangør: AGF og DGI Tenniscenter  
Sted: AGF og DGI Tenniscenter, 
 Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J  
Dato: 2. - 5. juli  
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: info@agftennis.dk 
Andre opl.: Husk at medbringe madpakke 
 og drikkedunk.
Max antal deltagere: Alle får besked i forhold 
 til tilmeldingen.

Tennis, leg og bevægelse
Har du lyst til, sammen med en masse andre børn, at lege, 
spille tennis, skumtennis paddle-tennis, speed-tennis, 
bordtennis, hockey og meget andet, er du velkommen hos 
os, hvor  instruktører fra AGF og DGI tager imod dig.
Klassetrin: 1. - 6. klasse 
Arrangør: AGF og DGI Tenniscenter  
Sted: AGF og DGI Tenniscenter,
 Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J  
Dato: 8. - 10. august  
Ugedag: Onsdag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: info@agftennis.dk
Andre opl.: Husk at medbringe madpakke 
 og drikkedunk.
Max antal deltagere: Alle får besked i forhold til 
 tilmeldingen.

Motion som Mission
Aros FC inviterer til 5 dages fodbold hygge og masser sjove 
finter og tricks. Du skal blot have et godt humør og støvlerne 
med dig. Vi byder alle der går i 6. - 8. klasse velkommen.
Klassetrin: 6. - 8. klasse 
Arrangør: Aros FC  
Sted: Søndervangskolen,
 Søndervangs Allé 40, 8260 Viby J
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00 til 24. juni kl 00.00.
Tilmelding via: abumucad@gmail.com 
 cali14@live.dk eller via 
 tlf.: 50 43 41 31 / 81 61 72 72
Andre opl.: Der er ikke forplejning med 
 i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max. 55 deltagere. Alle får besked
 i forhold til tilmeldning og i tilfælde af
 for mange tilmedlte, trækkes der lod.
Transport: Busnr. 4A og 6A

Keglebillard
Undervisning i keglebillard. 
Afsluttes fredag med mini-turneringer om små præmier.
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Billardklubben Fluen  
Sted: Vanggårdcenteret,
 Paludan-Müllers Vej 24-26, 1, 8200
 Aarhus N  
Dato: Uge 28: 9. - 13. juli 
 Uge 29: 16. - 20. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: Tlf.: 50 74 99 61
Andre opl.: Medbring madpakke. 
 Vand og saftevand tilbydes i klubben.
Max antal deltagere: Max 15 deltagere pr. uge.
Transport: Busnr. 2A kører lige til døren

Badminton og leg for nybegyndere 
og letøvede børn
Badminton og leg for nybegyndere og letøvede børn. 
Aktiviteterne vil både foregå udendørs og indendørs, så 
medbring både inde- og udesko
Klassetrin: 1. - 5. klasse 
Arrangør: BMI badminton (Beder-Malling)  
Sted: Egelund Idrætscenter, 
 Bredegade 5, 8340 Malling
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 10.00
Tilmelding via: s-harboe@privat.dk
Andre opl.: Man skal selv medbringe 
 forplejning og drikkelse.
Max antal deltagere: Max 40 deltagere
Transport.: Bus 100 holder tæt ved idrætscentret

Ta’ med på basketball-camp  
– feriens sjoveste oplevelse!
Ku’ du tænke dig at spille basket i din sommerferie? Og 
vil du gerne have en masse nye venner? Så ta’ med på 
basketball-camp – feriens sjoveste oplevelse! Vores dygtige 
coaches lærer dig at spille, drible og skyde, og der bliver 
også plads til masser af leg og sjov
Klassetrin: 2. - 5. klasse 
Arrangør: BørneBasket Aarhus  
Sted: Vorrevangskolen,
 Vorregårds Alle 109, 8200 Aarhus N
Dato: 23. - 25. juli  
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt:  9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.dgi.dk/201809156012 
Andre opl.: Husk madpakke, drikkedunk og 
 lidt frugt/snacks samt indendørs 
 idrætstøj. Det er for alle piger og 
 drenge på klassetrin 2.- 5. klasse. 
 Du kan både være med hvis du spiller 
 lidt basket eller aldrig har rørt en 
 basketball før.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.

Ta’ med på basketball-camp  
– feriens sjoveste oplevelse!
Ku’ du tænke dig at spille basket i din sommerferie? Og 
vil du gerne have en masse nye venner? Så tage med på 
basketball-camp – feriens sjoveste oplevelse! Vores dygtige 
coaches lærer dig at spille, drible og skyde, og der bliver 
også plads til masser af leg og sjov
Klassetrin: 2. - 5. klasse 
Arrangør: BørneBasket Aarhus  
Sted: Egelund Hallen,
 Bredegade 5, 8340 Malling
Dato: 30. juli  - 1. august  
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.dgi.dk/201809156013
Andre opl.: Husk madpakke, drikkedunk og lidt 
 frugt/snacks samt indendørs idræts-
 tøj. Det er for alle piger og drenge på
 klassetrin 2.- 5. kl. og du kan både 
 være med hvis du spiller lidt basket
 eller aldrig har rørt en basketball før.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.

Fodboldcamp i Frydenlund
Alle fodboldinteresserede piger og drenge har nu mulighed 
for at spille og træne fodbold hele uge 28. Vi skal både træ-
ne teknik og spille kampe. Vi slutter den sidste dag af med 
en stor fodboldturnering.
Klassetrin: 6. - 8. klasse 
Arrangør: Den boligsociale helhedsplan 
 i Frydenlund  
Sted: Frydenlund Fælleshus,
 Fuglebakkevej 70, 8210 Aarhus V
Dato: 9. - 13. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 11.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: jannek@voresbydel.dk
Andre opl.: Medbring mad og drikkedunk. 
Max antal deltagere: Max 15 deltagere.
Transport: Busnr. 13

Fodboldcamp i Frydenlund
Alle fodboldinteresserede piger og drenge har nu mulighed 
for at spille og træne fodbold hele uge 28. Vi skal både træ-
ne teknik og spille kampe. Vi slutter den sidste dag af med 
en stor fodboldturnering
Klassetrin: 3. - 5. klasse 
Arrangør: Den boligsociale helhedsplan 
 i Frydenlund  
Sted: Frydenlund Fælleshus,
 Fuglebakkevej 70, 8210 Aarhus V
Dato: 9. - 13. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 

Tidspunkt: 11.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: jannek@voresbydel.dk
Andre opl.: Medbring madpakke og drikkedunk.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.
Transport: Busnr. 13

Leg og bevægelse i det fri
Vi skal lege, bevæge os og have det sjovt
Klassetrin: 0. - 2. klasse 
Arrangør: Den boligsociale helhedsplan
 i Frydenlund  
Sted: Frydenlund Fælleshus,
 Fuglebakkevej 70, 8210 Aarhus V
Dato: 1. - 3. august  
Ugedag: Onsdag - fredag 
Tidspunkt: 11.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: jannek@voresbydel.dk 
Andre opl.: Husk drikkedunk og en lille madpakke.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere
Transport: Busnr. 13

En dag med masser af fodbold
Dygtige trænere laver forskellige øvelser, 
og derefter spilles der en turnering.
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Helhedsplanen for Vandtårnsområdet  
Sted: Kalmargade på multibanen, Aarhus N  
Dato: 11. juli
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00  
Tilmelding fra: Ingen forhåndstilmelding
Tilmelding via: Tlf.: 51 34 38 61 (Henrik) eller ved
 personligt fremmøde
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere.

En dag med masser af fodbold
Dygtige trænere laver forskellige øvelser, og 
derefter spilles der en turnering
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Helhedsplanen for Vandtårnsområdet  
Sted: Reginehøj på multibanen,
 Reginehøjvej 11E, 8200 Aarhus N.
Dato: 18. juli
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00
Tilmelding fra: Ingen forhåndstilmelding
Tilmelding via: Tlf.: 51 34 38 61 (Henrik) eller ved
 personligt fremmøde
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.

En dag med masser af fodbold
Dygtige trænere laver forskellige øvelser, og 
derefter spilles der en turnering.
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Helhedsplanen for Vandtårnsområdet  
Sted: Lindholmparken på multibanen,
 Lindholmvej 19, 8200 Aarhus N.  
Dato: 25. juli
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00
Tilmelding fra: Ingen forhåndstilmelding
Tilmelding via: Tlf.: 51 34 38 61 (Henrik) eller ved 
 personligt fremmøde
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.

For børn med særlige behov 
 - Dansk Handicap Idræts  
Forenings Sportsskole Aarhus 2018
Sportsskolen er et tiltag, som er arrangeret af den lokale 
handicapidrætsforening, Lavia-Århus, og det er for fysisk og 
psykisk udviklingshæmmede mellem 6 og 17 år.
Klassetrin: 6 - 17 år 
Arrangør: Lavia Århus  

Sted: Tovshøjskolen,
 Janesvej 2, 8220 Brabrand  
Dato: 10. - 13. juli  
Ugedag: Tirsdag - fredag 
Tidspunkt: 9.45 - 14.30  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: Tilmelding til Sportsskolen foregår 
 på Parasport.dk - fanen "aktiviteter"
 fanen "sportsskoler"
Andre opl.: Der vil være mulighed for tilkøb af
 frokostordning. Når man har tilmeldt
 sig, sendes et autosvar med infor-
 mation om årets sportsskole. 
 Når deltager plads er registreret,
 sendes der sms til kontakt tlf nr. 
 med bekræftelse på tilmelding.
Busnr.: 6A

Masser af idræt, leg og bevægelse
Kom og deltag i flere slags boldspil, leg og bevægelse.
Klassetrin: 1. - 8. klasse 
Arrangør: Liffen, Lystrup Idrætsforening  
Sted: Lystrup Centervej 102, 8520 Lystrup
Dato: 2. - 20. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding via: Der er ingen tilmelding, bare mød op!
Andre opl.: Husk at medbringe madpakke 
 og drikkedunk.
Max antal deltagere: Ingen max tilmeldte. Alle kan komme.
Transport: Busnr. 18 og 16

Beachvolley
Der vil i løbet af dagene blive trænet beachvolley på en sjov 
og lærende måde, og det er en fantastisk måde at være 
aktiv på i løbet af sin sommer. Fredag vil vi afslutte med grill 
om eftermiddagen for deltagerne og deres forældre.
Klassetrin: 3. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Beachvolley Club
Sted: Aarhus Beachpark,
 Bodøvej 209, 8200 Aarhus N
Dato: 1. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.30 – 15.00 (pause fra 12.30-13.00)  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: aarhusbeachvolley@gmail.com
Andre opl.:  Ved tilmelding: Oplys barnets navn,
 alder og forældrenes mobilnr. 
 Læs evt. mere her: 
 aarhusbeachvolley.dk/events/
 Der er ingen forplejning med i aktiviteten.
Transport: Busnr. 1A, 12 eller 14.

Cirkus
Træning af cirkusdiscipliner, med 
henblik på fælles forestilling
Der er mulighed for at øve linedans, ethjulet cykling, akro- 
batik, jonglering, balancenumre og meget mere. Kom og 
prøv det. Når vi har trænet, sætter vi det sammen til en 
cirkusforestilling som familie og venner inviteres til.  
Forestillingen er planlagt til torsdag kl. 16. Gæster til  
forestillingen opfordres til selv at med bringe stole.
Klassetrin: 1. - 7. klasse 
Arrangør: Beder BørneCirkus  
Sted: Det blå Hus,
 Oddervej 80, 8270 v/Højbjerg Bibiotek
Dato: Uge 27: 2. - 5. juli
 Uge 29: 16. - 19. juli
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 9.30 - 13.30 (torsdage 11.00 - 18.00)
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: bbc@besked.com
Andre opl.: Medbring mad og drikkedunk.
Max antal deltagere: Max 40 deltagere pr. uge. 
 Tilmelding via mail - først til mølle
 princip. Man skal være med alle dage
 inkl. forestillingen torsdag kl. 16.
Transport: Busnr. 2A, 18, 100
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Cirkus og bevægelse  
Cirkus legeplads
Kom og prøv kræfter med forskellige cirkusdiscipliner som 
fx jonglering, et-hjulet cykel, akrobatik og trapez. Det er ikke 
en forudsætning, du taler dansk for at være med på holdet.
Klassetrin: 4. (min. 10 år) - 8. klasse 
Arrangør: Cirkus Tværs  
Sted: Cirkus Tværs, 
 Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand  
Dato: 2.  - 6. juli.  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 11.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 12.00
Tilmelding via: Tlf. 30 30 99 19 eller via 
 mail: cirkus@mail.dk 
Andre opl.: Man deltager alle dage. Medbring tøj
 du kan bevæge dig i. Medbring 
 madpakke og drikkedunk.
Max antal deltagere: Max. 15 deltagere. Ved tilmelding
 informeres om alder, køn, hvis der er
 særlige hensyn der skal tages,
 hvorvidt barnet taler dansk. Efter
 onsdag den 20. juni gives besked,
 om man er tildelt plads.
Transport: Busnr. 22, 4A, 35.

Dans
Kreativ Dans på Filuren
På dette hold stifter vi bekendtskab med flere slags sce-
ne-dans: ballet, moderne m.m. Vi øver os og laver en lille 
opvisning om fredagen for et inviteret publikum.
Klassetrin: 0. - 2. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen,
 Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 -15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: www.filuren.dk
Andre opl.: Husk tøj man kan bevæge sig i,
 indendørssko, drikkedunk og 
 måske en snack.
Max antal deltagere: Alle får besked pr. mail når 
 lodtrækningen har fundet 
 sted mandag den 18. juni.
Transport: Brobjergskolen ligger 5 minutter
 gang fra Park Allé. 

Kreativ Dans på Filuren
På dette hold stifter vi bekendtskab med flere slags sce-
ne-dans: ballet, moderne mm. Vi øver os og laver en lille 
opvisning om fredagen for et inviteret publikum.
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen,
 Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 12.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: www.filuren.dk - og lodtrækning 
 om pladserne
Andre opl.: Husk tøj man kan bevæge sig i,
 indendørssko, drikkedunk og 
 måske en snack.
Max antal deltagere: Alle får besked pr. mail når 
 lodtrækningen har fundet sted 
 mandag den 18. juni
Transport: Brobjergskolen ligger 5 minutters
 gang fra Park Allé. 

Jordens Undergang  
- Danseteater på Filuren (Dansere)
”Dommedagsuret tikker, snart går verden under. Men i en 
gammel bog har Alma og Sigurd fundet et håb om at redde 
os alle sammen...". Dette hold er for danserne på en danse-
teater-forestilling, som vi selv er med til at skabe, og viser 
fredag eftermiddag.
Klassetrin: 4. - 7. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen, 
 Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: www.filuren.dk
Andre opl.: Husk tøj man kan bevæge sig i,
 indendørssko, drikkedunk 
 og madpakke.
Max antal deltagere: Alle får besked pr. mail når 
 lodtrækningen har fundet 
 sted mandag d. 18. juni.
Transport: Brobjergskolen ligger 5 minutters
 gang fra Park Allé.

Den Blå Rampla  
Sejlads i optimistjolle
Du skal lære at sejle med sejl i en optimistjolle. 
Der vil også være andre vandaktiviteter.
Klassetrin: 1. - 8. klasse 
Arrangør: Kaløvig Bådelaug  
Sted: Åstrup Strandvej 68A, 
 8541 Skødstrup  
Dato: 2.- 6. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: kbloptimist@gmail.com
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.
Transport: Busnr. 17

Sejlads- og strandaktiviteter
Sejlads i hold på 4 -6 personer 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  
Dato: 16. - 20. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 18.30
Tilmelding via: www.stifinderne.dk/sommer
Andre opl.: Lyst til sejlads forventes. Der er ingen
 forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: I tilfælde af overbooking udvælges
 deltagere ud fra tilmeldingernes
 modtagelsestidspunkt, samt en 
 jævn fordeling på alder og køn.
 

Film & Foto  
Sommer Minecraft på Dokk1
Så er der sommer Minecraft på biblioteket, tag din computer 
med og  kom og spil Minecraft sammen med en masse andre 
der elsker at bygge og hygge.
Klassetrin: 2. - 5. klasse 
Arrangør: Dokk1  
Sted: Hack Kampmanns Plads 2, 
 8000 Aarhus C  
Dato: 2. og 3. juli  
Ugedag: Mandag - tirsdag 
Tidspunkt: 11.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 10.00
Tilmelding via:  Mandag: tinyurl.com/Minecraftdokk1 

 Tirsdag: tinyurl.com/MinecraftDokk1a
Andre opl.: Der kræves egen Minecraft konto, der
 skal medbringes egen computer, I
 skal have mulighed for at logge på
 smartaarhus (skolelogin, lånerkort,
 sms).
Max antal deltagere: Max 20 deltagere. 
 Booking via ovenstående link.
Transport:  Letbanen kører lige til døren. 
 Busstationen er 200 meter fra Dokk1

Bygge- og fotoværksted
En kæmpe i en lille bitte verden. Vi skal lave miniature-byg-
gerier i pap. Hovedhuse, tårne, borge, veje, og broer. Placer 
byggerierne i et træ, i græs, på din egen eller en andens 
krop, fotografer og lad historien begynde! Alle får en bog 
med egne fotos.
Klassetrin: 3. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole
Sted: Medierummet, Aarhus Billed- og
 Medieskole, Brobjergskolen,
 Frederiks Allé 20, 8000 Aarhus C 
Dato: 2. - 5. juli  
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00-15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: admin@aaboms.dk
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 16 deltagere.

Gymnastik  
Cheerleading sommersjov  
- Spring, kast og løft
Er du mellem 7 - 15 år og klar på at give den gas i både 
springgymnastik, akrobatik og dans? Så er cheerleading 
noget for dig! Du vil komme til at træne med andre på 
samme alder, hvor der er mulighed for en masse forskellig 
og sjov udvikling. Der vil blive arbejdet med grundlæggende 
akrobatik i form af løft og kast samt springgymnastik som 
araberspring og kraftspring og mere avancerede spring. Der 
er plads til alle, så kom endelig og brug et par sommerdage 
sammen med os. 
Klassetrin: 1. - 9. klasse 
Arrangør: All Star Cheerleaders Aarhus  
Sted: Globus1, Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand
Dato: 6. - 8. august  
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.30 - 12.30  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00 
Tilmelding via: Josephine@allstarcheerleaders.dk
 inkluder navn, fødselsdato og 
 mobilnummer på forælder.
Andre opl.: Husk en vandflaske.
Max antal deltagere: Max 35 deltagere. Tilmelding sker på
 mail. Der vil komme en bekræftelse,
 hvis du har fået tildelt en plads.
Transport: Busnr. 6A eller 15 

Springskole 1
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak og lave salto.
Klassetrin: 2. - 4. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
Dato: 9. - 13. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 13. juni kl. 14.00
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN online via
 DGI Husets bookingssystem, som du
 finder link til på www.dgi-huset.dk.
 Der kan ikke bookes eller foretages
 tilmelding pr. telefon, mail eller ved
 personlig henvendelse. 
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 24 deltagere. Alle får besked 
 hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.
Transport: Alle busruter kan benyttes

STENO MUSEET
Aktiviteter for hele familien. Udstillinger,  
planetarieforestillinger og urtehave. 

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

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

VÆKSTHUSENE 
BOTANISK HAVE I AARHUS 

Aktiviteter for hele familien.
Udstillinger og café. 

DIN GUIDE TIL OPLEVELSER I  SMILETS BY 
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Springskole 2
Lær at springe i trampolin, slå flik-flak og lave salto.
Klassetrin: 4. - 7. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C  
Dato: 9. - 13. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 13. juni kl. 14.00
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN online via
 DGI Husets bookingssystem, som du
 finder link til på www.dgi-huset.dk.
 Der kan ikke bookes eller foretages
 tilmelding pr. telefon, mail eller ved
 personlig henvendelse.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 24 deltagere. Alle får besked
 hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.
Transport: Alle busruter kan benyttes

Gymnastik workshop
4 timer med masser af sjove udfordringer. Det bliver 
ledet af dygtige gymnaster med masser af erfaring.
Klassetrin: 0. - 8. klasse 
Arrangør: Helhedsplanen for Vandtårnsområdet  
Sted: Kalmargade 31E, Aarhus N  
Dato: 9. august
Ugedag: Torsdag
Tidspunkt: 12.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: henrik@voresbydel.dk eller 
 tlf.: 51 34 38 61
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.

Cheerleading Viby  
- Aarhus Tigers Cheerleaders
Cheerleading er en blanding af styrketræning, gymnastik 
og akrobatik. Det er en sport, hvor alle bliver udfordret. 
Kom og få en spændende oplevelse.
Klassetrin: 0. - 4. klasse 
Arrangør: Aarhus Tigers Cheerleaders  
Sted: Viby Skole, Kirkevej 2, 8260 Viby J  
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Mandag-fredag 
Tidspunkt: 8.30 - 11.30  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00     
Tilmelding via: viby1@tigerscheer.dk
Andre opl.: Husk lidt frugt og en drikkedunk 
 med vand eller saft. Fredag slutter
 med en lille opvisning for forældre.
Max antal deltagere: Mailkvittering med besked om plads
 ved tilmelding. Ved for mange
 tilmeldte oprettes venteliste. Der er
 plads til 35 deltagere på holdet.
Transport: Alle busser til Viby Torv kan anvendes.

Cheerleading Viby  
- Aarhus Tigers Cheerleaders
Cheerleading er en blanding af styrketræning, gymnastik og 
akrobatik. Det er en sport hvor alle bliver udfordret. Kom og 
få en spændende oplevelse.
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Tigers Cheerleaders  
Sted: Viby Skole, Kirkevej 2, 8260 Viby J  
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: viby2@tigerscheer.dk
Andre opl.: Husk lidt frugt og en drikkedunk 
 med vand eller saft. Fredag slutter
 med en lille opvisning for forældre.
Max antal deltagere: Mailkvittering med besked om plads
 ved tilmelding. Ved for mange
 tilmeldte oprettes venteliste. Der er
 plads til 35 deltagere på holdet.
Transport: Alle busser til Viby Torv kan anvendes.

Cheerleading Risskov  
- Aarhus Tigers Cheerleaders
Cheerleading er en blanding af styrketræning, gymnastik og 
akrobatik. Det er en sport, hvor alle bliver udfordret. Kom og 
få en spændende oplevelse.
Klassetrin: 0. - 4. klasse 
Arrangør: Aarhus Tigers Cheerleaders  
Sted: Strandskolen,
 Nelliokevej 1, 8240 Risskov  
Dato: 30. juli - 3. august  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 8:30 - 11:30
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: risskov1@tigerscheer.dk
Andre opl.: Husk lidt frugt og en drikkedunk 
 med vand eller saft. Fredag slutter
 med en lille opvisning for forældre.
Max antal deltagere: Mailkvittering med besked om plads
 ved tilmelding. Ved for mange 
 tilmeldte oprettes venteliste. Der er
 plads til 35 deltagere på holdet.

Cheerleading Risskov 
- Aarhus Tigers Cheerleaders
Cheerleading er en blanding af styrketræning, gymnastik og 
akrobatik. Det er en sport, hvor alle bliver udfordret. Kom og 
få en spændende oplevelse.
Klassetrin: 5. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Tigers Cheerleaders  
Sted: Strandskolen,
 Nelliokevej 1, 8240 Risskov
Dato: 30. juli - 3. august  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: risskov2@tigerscheer.dk
Andre opl.: Husk lidt frugt og en drikkedunk med
 vand eller saft. Fredag slutter med en
 lille opvisning for forældre.
Max antal deltagere: Mailkvittering med besked om plads
 ved tilmelding. Ved for mange
 tilmeldte oprettes venteliste. Der er
 plads til 35 deltagere på holdet.

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  
Dato: 30. juli - 3. august  
Ugedag: Hold 1 (Mandag - Onsdag)
 Hold 2 (Tirsdag - Torsdag) 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00
Tilmelding fra: 15. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.tga.dk og vælge “shop”
Andre opl.: TeamGym Aarhus vil være vært for
 noget frugt og kiks alle dage. Vigtigt
 at du har tøj på, som du nemt kan
 bevæge dig i.
Max antal deltagere: Max 30 deltagere pr. hold.
Transport: Busnr. 1A, 13, 15, 100, 121, 122, 123.

Heste
Hestens røgt og pleje
Læring om, samvær med og pleje af heste og lidt ridning. 
Der er meget stor søgning til kurset, derfor er der begrænset 
tidsrum for tilmelding. Der trækkes lod mellem alle rettidigt 
modtagne tilmeldinger.
Klassetrin: 0. - 8. klasse 
Arrangør: Sabro Rideklub  
Sted: Grønvej 110, 8471 Sabro  

Dato: Uge 27: 2.- 6. juli
 Uge 28:  9. - 13. juli
Ugedag: Mandag - Fredag 
Tidspunkt: 9.30 - 13.30  
Tilmelding fra: 15. juni kl. 9.00 - 10.00
Tilmelding via: hestepleje@gmail.com
 I mailen SKAL følgende oplysninger
 fremgå:  barnets navn, alder, erfaring
 med heste, erfaring med ridning,
 kontakt-telefon og kontakt-mail 
 (forældre eller værge) og prioritering
 af uger der søges til.
Andre opl.: Forplejning er ikke inkluderet.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere på hvert hold. Ved
 /ansøgning/tilmelding husk at angive
  hvilke/-n uge der passer bedst. Der
 er meget stor søgning til aktiviteten.
 Besked om dit barn er kommet med
 på et af holdene, sker via mail senest
 onsdag den 20. juni.
Transport: Busnr. 111, 114 og 116.
 

Kampsport
Brydning
Brydning er en af verdens ældste sportsgrene. Kom og prøv 
den gode og sjove slåskamp, hvor der også er fokus på 
motoriktræning, styrke og balance.
Klassetrin: 0. - 6. klasse 
Arrangør: Brydeklubben Thrott  
Sted: Åby Skole, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj  
Dato: Uge 27: 2., 3., og 4. juli 
 Uge 32: 6., 7. og  8. august  
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 9. juni kl. 8.00
Tilmelding via: brydeklubben@thrott.dk
Andre opl.: Husk madpakke og drikkedunk.
Max antal deltagere: Max 22 deltagere. Alle får besked, 
 når tilmeldingen er registreret.
Transport: Busnr. 12

Selvforsvar på Japansk- AIKIDO
Lær at passe på dig selv. Faldøvelser. Undgå at blive fanget 
af greb, slag og spark. Lær at falde uden at slå dig selv. 
Udvikling af selvtillid, smidighed og balance i krop og sind.
Klassetrin: 1. - 8. klasse
Arrangør: Ki-kai, Aarhus
Sted: Møllevangsskolen, 
 Møllevangs Alle 20, 8210 Aarhus V
 (Gymnastiksal nr. 3. )
Dato: 6. - 10. August
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: Kl. 12.00 -13.00 (1. - 3. klasse)
 Kl. 13.00 -14.00 (4. -6. klasse)
 Kl. 14.00 -15.00 (6. - 8. klasse)
Tilmelding fra: 30. juli kl. 12.00
Tilmelding via: Tlf.: 41 10 27 27
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere.
 Alle bliver orienteret om plads.
Transport: Busnr. 13 og 14

Sommerskole i Kampsport
Vi sætter et program sammen, der indeholder elementer fra 
mange forskellige stilarter. Vi vil lave træning fra Kung Fu, 
hvor der arbejdes med sparketeknikker. Vi vil bruge elemen-
ter fra brasiliansk jiu jitsu, thai boksning og flere endnu.
Klassetrin: 2. - 8. klasse 
Arrangør: The Colosseum  
Sted: Banegårdsgade 36 A Kld.,
 8000 Aarhus C
Dato: Uge 27: 2. - 6. juli 
 Uge 28: 9. - 13. juli 
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: info@thecolosseum.dk
Andre opl.: Vi har bade-faciliteter og et opholdsrum.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.
Transport: Alle busser der kører til banegården.

Kom og prøv kræfter med  
karate i sommerferien
Har du en ninja gemt i maven, så kom og være med til  
karate i sommerferien. Karate er for alle, store som små,  
det eneste der kræves er gåpåmod og godt humør.
Klassetrin: 0. - 8. klasse 
Arrangør: Århus Shuri-ryu Karate  
Sted: Banegårdsgade 36A, 8000 Aarhus C
Dato: 23. juli - 3. august  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: mortenjessen@gmail.com
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.

Sommerferie Taekwondo
Lær slag, spark, blokeringer, faldteknikker og hvordan du 
forsvarer dig, hvis du bliver angrebet. Det er ikke nød- 
vendigt at kunne tale dansk for at deltage i aktiviteten.
Klassetrin: 0. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Syd Taekwondo Klub
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg 
 (uge 30 - 32 i Mindeparken)
Dato:  7. juli, 14. juli, 21. juli, 28. juli, 
 4. august og 11. august.  
Ugedag: Lørdage 
Tidspunkt: 12.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8:00
Tilmelding via: kontakt@aarhus-syd-taekwondo.dk
Andre opl.: Vi træner i løstsiddende tøj og bare
 tæer. Medbring gerne en drikkedunk
 med vand til pauser undervejs.
Max antal deltagere: Max 24 deltagere. 
 (I Mindeparken max 60 deltagere)
Transport: Busnr. 16 og 18 (L.A. Rings Vej)

Klatring
Klatreskole 1
Lær at klatre op i 16 meters højde på en af  
Danmarks højeste klatrevægge.
Klassetrin: 4. - 6. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C  
Dato: 9. - 13. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 13. juni kl. 14.00
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN online via
 DGI Husets bookingssystem, som du
 finder link til på www.dgi-huset.dk.
 Der kan ikke bookes eller foretages
 tilmelding pr. telefon, mail eller ved
 personlig henvendelse.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 24 deltagere. Alle får besked
 hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.
Transport: Alle busruter kan benyttes

Klatreskole 2
Lær at klatre op i 16 meters højde på en af 
Danmarks højeste klatrevægge.
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: DGI Huset Aarhus  
Sted: Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C  
Dato: 9. - 13. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 -16.00  
Tilmelding fra: 13. juni kl. 14.00
Tilmelding via: Tilmelding foretages KUN online via
 DGI Husets bookingssystem, som du
 finder link til på www.dgi-huset.dk.
 Der kan ikke bookes eller foretages
 tilmelding pr. telefon, mail eller ved
 personlig henvendelse. 
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 24 deltagere.
Transport: Alle busruter kan benyttes

Kreativitet
Kreativt værksted
Leg med ler, vær med i en kreativ keramikworkshop, hvor vi 
skaber vores egen keramik. Det bliver i pølse/plademetode 
og modellering som i børnevenlige teknikker. Undersøge 
leret, lege med det og gå på opdagelse efter den figur der 
gemmer sig i leret. Der introduceres forskelligt materiale, 
tegne og male teknikker.
Klassetrin: 10 - 14 år 
Arrangør: Afd.12 Thorsbjerg, 
 Brabrand Boligforening v/ Lise Ledet  
Sted: Stenhytten,
 Stenaldervej 77, 8220 Brabrand
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.30 - 14.00  
Tilmelding fra: 13. juni kl. 16.00 - 19.00
Tilmelding via: Tlf. 51 44 47 34
Andre opl.: Medbring frokost og praktisk tøj.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere. 
 Efter ”først til mølle” princip.
Transport: Busnr.:  3A

Kreative timer for de små
Vi skal bruge vores fantasi og lave nogle  
spændende "mesterværker".
Klassetrin: 0. - 4. klasse 
Arrangør: Helhedsplanen for Vandtårnsområdet  
Sted: Kalmargade 31E, Aarhus N  
Dato: 4. juli
Ugedag: Onsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00
Tilmelding via: Tlf.: 51 34 38 61 (Henrik)
Andre opl.: Der er lidt at spise og drikke undervejs.
Max antal deltagere: Max 10 deltagere.

Malekursus
Et to-dages malekursus, hvor vi lærer lidt om  
teknikker og slutter af med et "mesterværk".
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Helhedsplanen for Vandtårnsområdet  
Sted: Kalmargade 31E, Aarhus N  
Dato: 27. og 28. juni  
Ugedag: Onsdag og torsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00
Tilmelding via: henrik@voresbydel.dk eller 
 tlf.: 51 34 38 61
Andre opl.: Der er lidt at spise og drikke undervejs.
Max antal deltagere: Max 10 deltagere.

Malekursus
Et to-dages malekursus, hvor vi lærer lidt om  
teknikker og slutter af med et "mesterværk".
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Helhedsplanen for Vandtårnsområdet  
Sted: Kalmargade 31E, Aarhus N  
Dato: 2. og 3. juli  
Ugedag: Mandag og tirsdag 
Tidspunkt: 12.00 - 16.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00
Tilmelding via: henrik@voresbydel.dk eller 
 tlf.: 51 34 38 61
Andre opl.: Der er lidt at spise og drikke undervejs.
Max antal deltagere: Max 10 deltagere.

Robot Hockey Workshop
Er du mellem 10 og 16 år? Kunne du tænke dig at lære at 
styre en robot? Og lære at programmere den? Her lærer du 
at styre en lille robot og programmere den med en iPad.
Klassetrin: 4. - 10. klasse 
Arrangør: Hovedbiblioteket, Dokk1  
Sted: Hack Kampmanns Plads 2,
 8000 Aarhus C
Dato: 9. juli  
Ugedag: Mandag 

Tidspunkt: 10.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.place2book.com/da
 /choose_ticket_sales_workflow?
 seccode=065f39e73d
Andre opl.: Medbring gerne Ipad eller Samsung
 Tablet, hvorpå Makeblock App er
 installeret, samt en bærbar PC 
 med mBlock software.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.
 Bookes gennem Place2Book.

Håndværket
Her kan du udfolde de kreative evner med lækre matrialer.
Vi mødes for 3 år i træk og udfolder, udforsker og forvandler 
skønne natur materialer til flotte design.
Klassetrin: 3. - 5. klasse 
Arrangør: NØGLEN, 
 Boligforeningen Aarhus Omegn
Sted: Elstedhøj 35, 8520 Lystrup  
Dato: Uge 27: 2. - 6. juli
 Uge 28: 9. - 13. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8 juni kl. 8.00
Tilmelding via: Noeglen@aarhusomegn.dk
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere. Efter ”først til 
 mølle princip”. Der sendes en mail
 med navn, cpr.  og telefon nr.
Transport: Busnr. 18 + 1A 

Byg dit eget lille træhus
Byg dit eget lille træhus til værelset og pimp det efter dine 
egne ønsker. Det kunne f.eks. være til smykker eller pokaler, 
til hemmeligheder eller bøger eller noget helt andet. 
Huset måler ca. 40x30x15 cm.
Klassetrin: 3. - 5. klasse 
 (også for børn i modtageklasser) 
Arrangør: Risskov bibliotek  
Sted: Fortebakken 1, 8240 Risskov  
Dato: 2. - 4. juli  
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: aht@aarhus.dk
Andre opl.: Du kan også deltage, hvis du er i
 gang med at lære dansk. Medbring
 madpakke. Der vil være frugt og
 vand.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere. Alle får besked, 
 når tilmeldingen er registreret.
Transport: Busnr. 6A kører lige til døren og
 holder på Skolevangsalle. Desuden
 ligger biblioteket tæt på Grenåvej,
 hvor mange busser standser. 

Kunst (Kunst, Tegn, Mal)
Dokk1s billedkunstskole
Vi skal tegne, male, klippe og forme i mange forskellige 
materialer og skabe de flotteste kunstværker! Er du vild med 
at tegne og male, er Dokk1s kunstskole lige noget for dig!
Klassetrin: 4. - 6. klasse 
Arrangør: Hovedbiblioteket, Dokk1  
Sted: Dokk1, børnelab.
 Hack Kampmanns Plads 2,
 8000 Aarhus C  
Dato: 5. - 6. juli
 9. - 10. juli  
Ugedag: Mandag - tirsdag
 Torsdag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: tinyurl.com/billedkunstskole2 
 (Mandag -tirsdag)
 tinyurl.com/billedkunstskole 
 (Torsdag - fredag )
Andre opl.: Medbring madpakke. 
 Vand og saftevand tilbydes i klubben.



10 11

Max antal deltagere: Max 12 deltagere. Elektronisk 
 tilmelding via link under 
 "tilmelding" eller gennem aakb.dk
Transport: Letbanen og linje 200 holder lige
 uden for døren.

Eksperimenterende Kunst
Vi eksperimenterer med forskellige materialer på nye og 
anderledes måder, lave action-painting med vandpistoler, 
bygger skøre skulptur m.m. Vi skal på opdagelse og få 
inspiration fra vores kunstmuseum og hospitalets gamle 
bygninger og parke. 
Klassetrin: 2. - 3. klasse 
Arrangør: Museum Ovartaci Børn&Unge Atelieret
Sted: Museets Børn&Unge Atelieret,
 Skovagervej 2, Indgang 60,1 sal,
 8240 Risskov  
Dato: 3. - 5. juli  
Ugedag: Tirsdag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 9.00
Tilmelding via: boern@ovartaci.dk
Andre opl.: Praktisk tøj. Der er ikke forplejning
 med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere.
Transport: Busnr. 12 og 17

Tegn og mal i Den Gamle By
Med skitseblok, blyant og akvarel tegnes og males ude og 
inde, spændende historiske huse og ting.
Klassetrin: 2. - 8. klasse 
Arrangør: Undervisningsafdelingen, 
 Den Gamle By  
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 
 8000 Aarhus C
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 8.- 12. juni
Tilmelding via: born@dengamleby.dk
 Du skal udfylde skemaet, når du
 modtager autosvar.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Max antal deltagere: Max 24 deltagere pr. uge. Ved for
 mange tilmeldte trækkes lod om
 pladserne. ALLE får besked hurtigst
 muligt efter tilmeldingsfristen.
Transport: Busnr. 3A, 14, 4A, 11, (5A)

Tegn og mal i Den Gamle By
Med skitseblok, blyant og akvarel tegnes og males ude og 
inde, spændende historiske huse og ting.
Klassetrin: 2. - 8. klasse 
Arrangør: Undervisningsafdelingen,
 Den Gamle By
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 
 8000 Aarhus C
Dato: 6. - 10. august  
Ugedag: Ugekursus (mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Tilmelding fra: 8. - 12. juni
Tilmelding via: born@dengamleby.dk
 Du skal udfylde skemaet, 
 når du modtager autosvar.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Max antal deltagere: Max 24 deltagere pr. uge. Ved for
 mange tilmeldte trækkes lod om
 pladserne. ALLE får besked hurtigst
 muligt efter tilmeldingsfristen.
Transport: Busnr. 3A, 14, 4A, 11, (5A)

Tegneværksted
I tegneværkstedet skal vi udforske temaet TEGN. Gennem 
forskellige teknikker som tegning, maleri, collage og tryk 
skal vi fremstille vores egne tegn. Vi skal eksperimentere og 
afprøve fælles idéer. Vi arbejder både i vores atelier og ude 
i byen.
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole  

Sted: Atelieret,
 Aarhus Billed- og Medieskole,
 Brobjergskolen Valdemarsgade 1,
 8000 Aarhus C
Dato: 2. - 5. juli  
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8 juni kl. 8.00
Tilmelding via: admin@aaboms.dk
Andre opl.: Tilmeld dig senest onsdag 
 d. 20. juni kl. 8.00. 
 Tilmeld kun ét barn pr. mail.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere.

Kreativitet & kunst
Børneværkstedet: For børn som gerne vil beskæftige  
sig kreativt med tegning, maleri og keramik.
Klassetrin: 1. - 7. klasse 
Arrangør: Århus Kunstakademi  
Sted: Vestergade 29, 8000 Aarhus C  
Dato: 16.- 20. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 13.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 10.00
Tilmelding via: www.aaka.dk
 Man får svar med det samme.
Andre opl.: Medbring gerne drikkedunk og 
 en lille madpakke/frugt.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere. 
 Tilmeldes via hjemmeside.
Transport: Busnr. 1A, 2A, 3A, 4A, 11, 
 13, 16, 17, 18, 22, 23

Kreativitet & kunst
Børneværkstedet: For børn som gerne vil beskæftige 
sig kreativt med tegning, maleri og keramik.
Klassetrin: 1. - 7. klasse
Arrangør: Århus Kunstakademi
Sted: Vestergade 29, 8000 Aarhus C
Dato: 16. - 20. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.30 - 16.30
Tilmelding fra: 8. juni kl. 10.00
Tilmelding via: www.aaka.dk 
 Man får svar med det samme.
Andre opl.: Medbring gerne drikkedunk og 
 en lille madpakke/frugt.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere.
 Tilmeldes via hjemmeside.
Transport: Busnr. 1A, 2A, 3A, 4A, 11,
 13, 16, 17, 18, 22, 23

Madlavning
Lære at bage - for de små
For børn, der er vilde med at bage.  
Vi skal bage forskellige slags brød og kager.
Klassetrin: 1. - 2. klasse 
Arrangør: Den boligsociale helhedsplan
 i Frydenlund
Sted: Frydenlund Fælleshus,
 Fuglebakkevej 70, 8210 Aarhus V
Dato: Hold 1: 2. juli + 4. juli
 Hold 2: 9. juli + 11. juli
Ugedag: Mandag og onsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 13.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: jannek@voresbydel.dk
Andre opl.: Husk en lille madpakke.
Max antal deltagere: Max 10 deltagere.
Transport: Busnr. 13

Lære at bage - for de store
For børn, der er vilde med at bage. 
Vi skal bage forskellige brød og kager
Klassetrin: 3. - 5. klasse 
Arrangør: Den boligsociale helhedsplan
 i Frydenlund  
Sted: Frydenlund Fælleshus,
 Fuglebakkevej 70, 8210 Aarhus V

Dato: Hold 1: 3. + 5. juli
 Hold 2: 10. + 12. juli  
Ugedag: Tirsdag og torsdag 
Tidspunkt: 11.00 - 14.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: jannek@voresbydel.dk
Andre opl.: Husk en lille madpakke.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere.
Transport: Busnr. 13

Madlavning for børn  
i Gellerup Parken og Toveshøj
Madlavning for børn i Gellerup Parken og Toveshøj.
Klassetrin: 5. - 6.  Klasse 
Arrangør: Somaliske Gadebørns Forening  
Sted: Foreningernes hus, 
 Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand
Dato: 2. juli, 9. juli, 16. juli  
Ugedag: Mandage 
Tidspunkt: 2. juli kl. 11 - 14 
 9. juli kl. 12 – 15
 16. juli kl. 12 - 15  
Tilmelding fra: 27. juni kl. 8.00
Tilmelding via: garijedal@live.dk eller via 
 tlf: 51 71 33 30
Andre opl.: Husk drikkelse.
Max antal deltagere: Max 6 deltagere
Transport: Busnr. A4 og 22 bybus

På vandet
Roning i sommerferien
I løbet af ugen vil der være forskellige aktiviteter både på 
land og på vand. Landaktiviteter vil bestå af læring af rota-
get i en romaskine, som vil føre videre hen til sjove lege og 
konkurrencer. På vandet vil børnene  blive instrueret i at ro 
i en rigtig outrigger båd. Ugen giver en fantastisk mulighed 
for at have det sjovt og skabe nye kammeratskaber.
Klassetrin: 5. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Roklub  
Sted: Brabrand Rostadion,
 Vandværksvej, 8220 Brabrand  
Dato: Uge 30: 23. - 27. juli
 Uge: 31: 30 juli - 3. august  
Ugedag: Mandag - fredag
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.aarhusroklub.dk
 Tilmelding til sommerroskole
Andre opl.: Man skal minimum kunne svømme
 300 m. Husk skiftetøj, da du risikerer
 at falde i vandet. Medbring tøj til
 både inden og udendørs aktivitet.
 Husk også madpakke.
Max antal deltagere: Max 15 deltagere.
Transport: Busnr. 12, 11, 15

Sommerskole for de vandglade!
Nogle af danmarks bedste wakeboardere står klar til at in-
struere jer på vandet! Prøv dit første wakeboard trick hos os.
Klassetrin: 3. - 9. klasse 
Arrangør: Aarhus Watersports Complex  
Sted: Irma Pedersens Gade, 8000 Aarhus C  
Dato: Uge 27: 2. - 6. juli
 Uge 28: 9. - 13. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 14.00  
Tilmelding fra: 8 juni kl. 8.00
Tilmelding via: info@aarhuswake.dk
Andre opl.: Husk madpakke, badetøj og håndklæde.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere pr. uge.
 Skynd dig at sende en mail til
 info@aarhuswake.dk.
Transport: Busnr. 100

Rollespil
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 (i skoleåret 2017/2018) 
Arrangør: AGF Idrætsskole  
Sted: Læssøesgadeskole,
 Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 7. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: agfrollespil27@gmail.com
 VIGTIGT: Skriv barnets navn og alder 
 og oplysninger på kontaktperson 
 (mail og telefonnr.)
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 30 deltagere. Svar over mail.
 Tilmeldinger før 8. juni kl. 12.00
 slettes og  gælder derfor ikke.

AGF Rollespil
Aktiviteterne er for børn mellem 8 og 11 år, der har lyst til at 
prøve kræfter med rollespil på forskellige måder og niveau-
er. Vi laver dragter og våben sammen, inden vi 
går ud i naturen.
Klassetrin: 3. - 6. klasse (i skoleåret 2017/2018) 
Arrangør: AGF Idrætsskole  
Sted: Læssøesgadeskole,
 Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C  
Dato: 9. - 13. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: agfrollespil28@gmail.com 
 VIGTIGT: Skriv barnets navn og alder
 og oplysninger på kontaktperson
 (mail og telefonnummer)
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 30 personer. Svar over mail.
 Tilmeldinger før 8. juni kl. 12.00
 slettes og gælder derfor ikke.

Tidsrejsen i Den Gamle By
Hver dag i en uge rejser deltagerne tilbage til livet som barn i 
1864 med dragter, arbejde, skole og leg. 24 deltagere pr. uge.
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Undervisningsafdelingen,
 Den Gamle By
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 
 8000 Aarhus C
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8.- 12. juni
Tilmelding via: born@dengamleby.dk
 Du skal udfylde skemaet, 
 når du modtager autosvar.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Max antal deltagere: Max 24 deltagere per uge. ALLE får
 besked efter tilmeldingsfristen. Ved
 for mange tilmeldte trækkes der lod.
Transport: Busnr. 3A, 14, 4A, 11, (5A)

Tidsrejsen i Den Gamle By
Hver dag i en uge rejser deltagerne tilbage til livet 
som barn i 1864 med dragter, arbejde, skole og leg. 
24 deltagere pr. uge.
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Undervisningsafdelingen,
 Den Gamle By  
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 
 8000 Aarhus C
Dato: 9. - 13. juli  
Ugedag: Ugekursus (mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8.- 12. juni

Tilmelding via: born@dengamleby.dk
 Du skal udfylde skemaet, når du
 modtager autosvar.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Max antal deltagere: Max 24 delagere per uge. ALLE får
 besked efter tilmeldingsfristen. Ved
 for mange tilmeldte trækkes der lod
 om pladserne.
Transport: Busnr. 3A, 14, 4A, 11, (5A)

Tidsrejsen i Den Gamle By
Hver dag i en uge rejser deltagerne tilbage til livet som barn i 
1864 med dragter, arbejde, skole og leg. 24 deltagere pr. uge.
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Undervisningsafdelingen,
 Den Gamle By  
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 
 8000 Aarhus C 
Dato: 6. - 10. august  
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8.- 12. juni
Tilmelding via: born@dengamleby.dk
 Du skal udfylde skemaet, når du
 modtager autosvar.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Max antal deltagere: Max 24 deltagere pr. uge. ALLE får
 besked hurtigst muligt efter tilmeld- 
 ingsfristen.Ved for mange tilmeldte
 trækkes der lod om pladserne.
Transport: Busnr. 3A, 14, 4A, 11, (5A)

Rollespil i Den Gamle By  
om krigen i 1864
Gennem en uges rollespil som soldater, der er indkvarteret 
i købstaden, opleves soldaterliv i Danmark under krigen i 
1864. 24 deltagere pr. uge.
Klassetrin: 4. - 7. klasse 
Arrangør: Undervisningsafdelingen,
 Den Gamle By  
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 
 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00
Tilmelding fra: 8.- 12. juni
Tilmelding via: born@dengamleby.dk
 Du skal udfylde skemaet, når du
 modtager autosvar.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Max antal deltagere: Max 24 deltagere pr. uge. ALLE får
 besked hurtigst muligt efter tilmel-
 dingsfristen. Ved for mange tilmeldte
 trækkes lod om pladserne.
Transport: Busnr. 3A, 14, 4A, (5A)

Rollespil i Den Gamle By  
om krigen i 1864
Gennem en uges rollespil som soldater, der er indkvarteret 
i købstaden, opleves soldaterliv i Danmark under krigen i 
1864. 24 deltagere pr. uge.
Klassetrin: 4. - 7. klasse 
Arrangør: Undervisningsafdelingen,
 Den Gamle By
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2, 
 8000 Aarhus C
Dato: 6. - 10. august  
Ugedag: Ugekursus (Mandag-fredag) 
Tidspunkt: 10.00-15.00
Tilmelding fra: 8.- 12. juni
Tilmelding via: born@dengamleby.dk
 Du skal udfylde skemaet, når du 
 modtager autosvar.
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten
Max antal deltagere: Max 24 deltagere pr. uge. Ved for
 mange tilmeldte trækkes lod om
 pladserne. ALLE får besked efter 
 tilmeldingsfristen.
Transport: Busnr. 3A, 14, 4A, (5A)

For børn med særlige behov  
- Rollespil Tidsrejse for børn og unge 
med særlige behov i SFO/klub
I rejser tilbage til år 1927. Tante Johanne inviterer på saft og 
kage. I går sammen på indkøb i byens butikker, læser even-
tyr og tryller. Mulighed for historisk dragt op til str. 168.
Klassetrin: Alle trin i specialskoler og - klasser,
 SFO- grupper eller klub 
Arrangør: Undervisningsafdelingen,
 Den Gamle By  
Sted: Den Gamle By, Viborgvej 2,
 8000 Aarhus C  
Dato: 30. juli - 10. august  
Ugedag: Mandag - fredag (vælg én dag, 
 enten formiddag eller eftermiddag) 
Tidspunkt: Et to-timers forløb på en hverdag
 mandag - fredag vælg mellem: 
 kl. 10.00 - 12.00 eller 13.00 - 15.00
Tilmelding fra: 11. juni kl. 12.00 til 24. juli kl. 12.00.
Tilmelding via: aml@dengamleby.dk
Andre opl.: Forløbet er for grupper af børn med
 særlige behov, der kender hinanden
 i forvejen. Også for grupper med
 inklusion af børn med særlige behov.
 F.eks. i SFO og klub. Evt. medbragt
 madpakke kan ikke spises under
 forløbet.
Max antal deltagere: Max 8 deltagere + mindst to voksne
 ledsagere. Også for kørestolsbrugere.
 Max. én pr. gruppe. Tildeling af plads
 efter først-til-mølle princip. Alle får
 besked om deltagelse senest d. 26.
 juli. For info ring på tlf.: 41 85 09 28.
Transport: Busnr. 3A

Sang & Teater
Teater på Filuren
Vi laver teaterlege og øvelser. Prøver at stå på en scene 
og skaber sammen en lille forestilling, som vi viser for et 
inviteret publikum om fredagen.
Klassetrin: 0. - 2. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen,
 Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 13.00 -15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: www.filuren.dk
Andre opl.: Husk tøj man kan bevæge sig i,
 indendørssko, drikkedunk og 
 måske en snack.
Max antal deltagere: Alle får besked pr. mail når 
 lodtrækningen har fundet sted,
 mandag d. 18. juni
Transport: Brobjergskolen ligger 5 minutters
 gang fra Park Allé.

Teater på Filuren
Vi laver teaterlege og øvelser. Prøver at stå på en scene 
og skaber sammen en lille forestilling, som vi viser for et 
inviteret publikum om fredagen.
Klassetrin: 3. - 6. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen,
 Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 -12.00
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: www.filuren.dk
Andre opl.: Husk tøj man kan bevæge sig i,
 indendørssko, drikkedunk og 
 måske en snack.
Max antal deltagere: Alle får besked pr. mail når lod-
 trækningen har fundet sted,
 mandag d. 18. juni. 
Transport: Brobjergskolen ligger 5 minutters
 gang fra Park Allé.
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Jordens Undergang  
- Danseteater på Filuren  
(Skuespillere)
"Dommedagsuret tikker; snart går verden under. Men i en 
gammel bog har Alma og Sigurd fundet et håb om at redde 
os alle sammen..." Dette hold er skuespillerne på en danse-
teater-forestilling, som vi selv er med til at skabe, og viser 
fredag eftermiddag.
Klassetrin: 4. - 7. klasse 
Arrangør: Teaterhuset Filuren  
Sted: Brobjergskolen,
 Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 -15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: www.filuren.dk
Andre opl.: Husk tøj man kan bevæge sig i,
 indendørssko, drikkedunk og 
 madpakke.
Max antal deltagere: Alle får besked pr. mail når 
 lodtrækningen har fundet sted,
 mandag d. 18. juni
Transport: Brobjergskolen ligger 5 minutters
 gang fra Park Allé.

Flaskepost til fremtiden
Vi spiller, synger og danser en verdens-musikteater- 
forestilling om to børns rejse fra mørket til lyset.
Klassetrin: 3. - 5. klasse 
Arrangør: Aarhus Musikskole  
Sted: Aarhus Musikskole,Vester Allé 3,
 8000 Aarhus, Indgang C.
Dato: 2. - 4. juli  
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 12. Juni kl. 8.00
Tilmelding via: flaskeposttilfremtiden.dk
 /fremvisning-flaskepost-til-fremtiden/
Andre opl.: Husk madpakke og tøj du kan

 bevæge dig i. Onsdag viser vi vores
 forestilling for din familie kl. 14 - 15 
 i Officerssalen.
Max antal deltagere: Max 25 deltagere.
 Først til mølle princip.
Transport: Mange busser går til midtbyen.

Flaskepost til fremtiden
Vi spiller, synger og danser en verdens-musikteater- 
forestilling om to børns rejse fra mørket til lyset.
Klassetrin: 3. - 5. klasse 
Arrangør: Aarhus Musikskole  
Sted: Rundhøj Omdrejningspunkt,
 Rundhøj Torv 1, 8270 Højbjerg
Dato: 5. og 6. Juli  
Ugedag: Torsdag og fredag 
Tidspunkt: 9.00-15.00  
Tilmelding fra: 12. juni kl. 8.00
Tilmelding via: flaskeposttilfremtiden.dk
 /fremvisning-flaskepost-til-fremtiden/
Andre opl.: Husk madpakke og tøj du kan 
 bevæge dig i. Fredag viser vi vores
 forestilling for din familie kl. 14 - 15.
 Holdet er også velegnet for børn, der
 er ved at lære dansk eller som ikke
 har dansk som modersmål.
Max antal deltagere: Max 12  deltagere.
 Først til mølle princip.

Flaskepost til fremtiden
Vi synger, danser og spiller en verdens musikteater-fore- 
stilling om de to børns rejse fra mørket til lyset.
Klassetrin: 1. - 3. klasse 
Arrangør: Aarhus Musikskole  
Sted: Rundhøj omdrejningspunkt,
 Rundhøj Torv 1, 8270 Højbjerg  
Dato: 9. - 10. august  
Ugedag: Torsdag og fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00
Tilmelding fra: 12. juni kl. 8.00
Tilmelding via: flaskeposttilfremtiden.dk
 /fremvisning-flaskepost-til-fremtiden/

Andre opl.: Husk madpakke og tøj til at bevæge
 sig i. Fredag viser vi vores forestilling
 for din familie kl. 14  -15. Holdet er
 også velegnet for børn, der er ved at
 lære dansk eller som ikke har dansk
 som modersmål.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere.

Arabisk musik
Vi spiller, synger og danser.
Klassetrin: 3. - 7. klasse
Arrangør: Aarhus Musikskole
Sted: Ved Cirkus Tværs, 
 Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand
Dato: 2. - 3. juli
Ugedag: Mandag og Tirsdag 
Tidspunkt: 11.00 - 15.00
Tilmelding fra: 12. Juni kl. 8.00
Tilmelding via: gbs@aarhus.dk
Andre opl.: Husk madpakke. Holdet er også
 velegnet for børn, der er ved at 
 lære dansk eller som ikke har dansk
 som modersmål.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere.

The Ugly Ælling
Inspireret af H. C. Andersen skal vi skabe en funky, fysisk 
forestilling med dans og action. Ugen igennem arbejder vi 
med replikker, krop og sjove teaterøvelser. Det hele samles 
til en visning for forældre om fredagen.
Klassetrin: 3. - 5. klasse 
Arrangør: Aarhus Teater  
Sted: Aarhus Teater Lærings lokaler,
 Teatergaden 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: kl. 9.00  - 12.00 (Mandag - torsdag)
 kl. 9.00 - 15.00 (Fredag)  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8:00.
 Tilmeldingfrist d. 15. juni kl. 12.00.
Tilmelding via: jette.riise@aarhusteater.dk

HUSK AT BIBLIOTEKERNE I AARHUS HAR 
ÅBENT HELE SOMMEREN OG VI HAR MASSER 

AF SJOVE SOMMERFERIEAKTIVITETER  
TIL ALLE ALDRE  

– SE MERE PÅ WWW.AAKB.DK

Se åbningstider og priser på: www.vigirbyenpuls.dk

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

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

Svøm i din sommerferie
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Andre opl.: Vi mødes på trappen foran Aarhus
 Teater mandag kl. 9.00. 
 Husk drikkedunk og formiddags-
 madpakke.
Max antal deltagere: Max 20 deltagere. Alle får besked
 hurtigst muligt efter tilmeldings-
 fristen.

Mordet på Hotelteateret
Der er sket et mord på Hotelteateret. Var det Butleren eller 
Divaen? Vi skaber en vandreforestilling, hvor du får mulig-
hed for være skuespiller i mordmysteriet. 
Vi laver en visning om fredagen, hvor forældre guides rundt 
på Hotelteateret og løser mordgåde.
Klassetrin: 6. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Teater  
Sted: Aarhus Teater Lærings lokaler,
 Teatergaden 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 12.30 - 15.30 (Mandag - fredag)
 Fredag kl. 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8.00.
 Tilmeldingsfrist den 15. juni kl. 12.00
Tilmelding via: jette.riise@aarhusteater.dk
Andre opl.: Vi mødes på trappen foran Aarhus
 Teater mandag kl. 12.30. Husk
 drikkedunk og eftermiddagssnack.
Max antal deltagere: Max 24 deltagere. Alle får besked
 hurtigst muligt efter tilmeldings-
 fristen.

Teaterteknikker på  
"The ugly Ælling" og  
"Mordet på Hotelteateret"
Er du vild med at kode på computeren og arbejde med lys, 
lyd og video? Så har du mulighed for at være teaterteknik-
ker sammen med lysdesigner Kim Glud fra Aarhus Teater.
I kommer til at arbejde med sommerskoleforestillingerne, 
der spiller i ATLs lokaler.
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Teater  
Sted: Aarhus Teater Lærings lokaler,
 Teatergaden 8000 Aarhus C 
Dato: 2. - 6. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 11. juni kl. 8:00. 
 Tilmeldingfrist d. 15. juni kl. 12:00. 
Tilmelding via: jette.riise@aarhusteater.dk
Andre opl.: Vi mødes på trappen foran Aarhus
 Teater mandag kl. 9:00. 
 Husk drikkedunk og en frokost-
 madpakke. Vi afslutter ugen med 
 en visning fredag, hvor forældre er
 inviterede.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere. Alle får besked
 hurtigst muligt efter tilmeldings-
 fristen.

Elsker du at spille musik og synge?
Kunne du tænke dig måske at skrive din egen sang? Eller 
synes du bare at det kunne være fedt at være sammen med 
andre om en masse fede beats? Så Skal du melde dig til 3 
fede dage med musik i sommerferien. Musiker og sanglærer 
Bibbi lover hygge omkring musik, udvikling på instrument 
og sang.
Klassetrin: 10-14 år 
Arrangør: Afd.12 Thorsbjerg, 
 Brabrand Boligforening v/ Lise Ledet  
Sted: Stenhytten,
 Stenaldervej 77, 8220 Brabrand
Dato: 9. - 11. juli  
Ugedag: Mandag - onsdag 
Tidspunkt: 10.00-16.00  

Tilmelding fra: 14. juni kl. 16.00-19.00
Tilmelding via: Tlf: 51 44 47 34
Andre opl.: Der er ikke forplejning med i aktiviteten.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere. 
 Efter først til mølle princip.
Transport: Busnr. 3A

Skriveværksted
Skriveværksted på Dokk1
Har du en forfatter gemt i maven? Så kom til to dages 
skriveværksted på Dokk1, hvor du både får hjælp til at skrive, 
og mulighed for feedback på det du allerede har skrevet. 
Desuden kommer forfatter Pernille Eybye forbi og fortæller 
om at skrive
Klassetrin: 6. - 10. klasse 
Arrangør: Hovedbiblioteket  
Sted: Møderum 1 på Dokk1,
 Hack Kampmanns Plads 2,
 8000 Aarhus C
Dato: 10. - 11. juli
Ugedag: Tirsdag - onsdag 
Tidspunkt: 9.00 - 14.00
Tilmelding fra: 8.juni kl 10:00
Tilmelding via: tinyurl.com/skrivevaerksted
Andre opl.: Dokk1 sørger for frokost den 10. juli.
 Tag gerne egen pc med. Dokk1 stiller 
 også PC til rådighed.
Max antal deltagere: Max 15 deltagere. Tilmelding sker 
 via place2book og efter først til 
 mølle princip senest 2. juli.

Skriveværksted
Kom og lav sjove skriveøvelser og opdag nye spændende 
måder at skrive på. I løbet af ugen får du mulighed for at 
fordybe dig i dine egne historier, og du bliver en del af et 
fællesskab, der skal skabe kreative tekstuniverser sammen. 
Klassetrin: 4. - 8. klasse 
Arrangør: Aarhus Billed- og Medieskole  
Sted: Forfatterrummet, Brobjergskolen,
 Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C  
Dato: 2. - 5. juli  
Ugedag: Mandag - torsdag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8 juni kl. 8.00
Tilmelding via: admin@aaboms.dk
Andre opl.: Tilmeld dig senest onsdag 
 d. 20. juni kl. 8.00. 
 Tilmeld kun ét barn pr. mail.
Max antal deltagere: Max 12 deltagere.

Svømning
Sjov og leg i svømmehallen
Fri leg, bevægelse og aktiviteter i svømmehallen. 
Kom og prøv vores sjove vand- og aktivitetsredskaber i 
vandet. Svøm og leg med dine venner i vandet.
Klassetrin: 0. - 9. klasse 
Arrangør: Lystrup Svømning  
Sted: Lystrup Skole Svømmehal, 
 Lystrupvej 256, 8520 Lystrup  
Dato: 2. - 6. juli
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 14.30 - 18.30  
Tilmelding fra: Ingen forhåndstilmelding, 
 man møder op på dagen
Tilmelding via: Personlig fremmøde på dagen
Andre opl.: Mulighed for køb af snacks, slik 
 og varme og kolde drikke.
Max antal deltagere: Ingen max. Dog max 80 børn 
 i vandet ad gangen.
Transport: Busnr. 16 + 18

Ud i naturen
NaturXpeditioner  
med Naturhistorisk Museum!
Ta’ med på NaturXpeditioner! Oplev skovens små dyr, stran-
dens spøjse rejer og nålefisk og udforsk museets udstillinger 
og gamle magasiner. I søen fanger vi fisk og undersøger 
dem bagefter! Sidste safaridag afsluttes med bål, hygge og 
en lækker godbid.
Klassetrin: 3. – 6. klasse 
Arrangør: Naturhistorisk Museum Aarhus  
Sted: Naturhistorisk Museum, 
 Universitetsparken, 
 Wilhelm Meyers Allé 10, 
 8000 Aarhus C.  
Dato: Uge 27: Hold 1:  2.- 6. juli
 Uge 28: hold 2:  9. - 13. juli  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 10.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8 juni kl. 8.00
Tilmelding via: www.naturhistoriskmuseum.dk
 /AktivSommer
Andre opl.: Program udleveres den første dag 
 og kan ses på www.nathist.dk fra 
 den 1. juni. Husk madpakke, 
 solcréme og tøj efter vejret!
Max antal deltagere: Max 25 deltagere pr. ugehold.
 Efter først til mølle princip.
 Venteliste oprettes ved behov.

Orienteringsløb
Med små øvelser og løb i skoven lærer vi at finde vej i 
skovene i Aarhus. Sørg for praktisk og behagelig tøj, der kan 
blive beskidt.
Klassetrin: 3. - 7. klasse 
Arrangør: Orienteringsklubben Pan  
Sted: OK Pans klubhus, Silistria,
 Ørneredevej 15, 8270 Højbjerg  
Dato: 6. - 10. august  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.30 - 14.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 8.00
Tilmelding via: jmfinderup@hotmail.com
Andre opl.: Madpakke medbringes til frokost.
Max antal deltagere: Begrænses til de første 50 tilmeldte.
Transport: Busnr. 18

Viden om..
Stillehavsrejsen med  
Sommerskole i Gellerup 2018
I uge 31 har du igen i år chancen for at komme med Som-
merskole i Gellerup på en spændende rejse rundt i Globus1.
På årets stillehavsrejse kan du komme til Japan, Hawaii og 
New Zealand, som vi skal lære om gennem nye og sjove 
aktiviteter. Kom med!
Klassetrin: 1. - 6. klasse 
Arrangør: Sommerskole i Gellerup 
 under Mellemfolkeligt Samvirke
Sted: Globus1, Gudrunsvej 3A, 
 8220 Brabrand  
Dato: 30. juli - 3. august  
Ugedag: Mandag - fredag 
Tidspunkt: 9.00 - 15.00  
Tilmelding fra: 8. juni kl. 12.00
Tilmelding via: sommerskoleigellerup@gmail.com
Andre opl.: Der er frokost og frugt inkluderet 
 alle dage.
Max antal deltagere: Max 50 deltagere. Først til mølle
 princip. Hvis vi når maksimum,
 lægges der information om dette
 på vores hjemmeside.
Transport: Busnr. 6A

I forbindelse med VM i sejlsport omdannes Aarhus Ø til Danmarks største 
maritime folkefest fra 3. - 12. august. Du kan blive klogere på havnen og havet, 

prøve kræfter med alt fra sejlads og stand up paddle til vindenergi og hvaler, 
 nyde musikken fra scenen eller afprøve de lækre madboder.

Se hele programmet på
www.aarhus2018.dk

HUNDREDVIS AF
GRATIS AKTIVITETER

OG UNDERHOLDNING FOR HELE FAMILIEN

Den verdensomspændende havkapsejlads Volvo Ocean Race kommer 
forbi Aarhus den 22. juni. Kom ned på havnen og oplev det spektakulære 
ræs helt tæt på, når bådene vender lige ud for Dokk1. Mens vi venter, 
vil der være aktiviteter for hele familien. volvooceanraceaarhus.dk22.JUNI

VOLVO 
OCEAN 
RACE



Europas hurtigste og længste Family Suspended Coaster

Velkommen i Nordens  
største sommerland 
Er I klar til fart, leg og sjov for hele familien? 
Så kom og oplev den nye DrageKongen, 
Danmarks største rutschebaner, det 
kæmpestore Vandland og over 60 sjove 
forlystelser for både små og store legebørn  
– og prøv årets to superseje nyheder. 

Djursbillet 
Entre + bus t/r 

Kun kr. 290
Læs mere på 

djurssommerland.dk


