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Her kan du bruge dit fritidspas på kulturskoler og i kulturforeninger:

Kreativ
Århus Kunstakademi
Aarhus Billed- og Medieskole
Undervisning og projekter for børn og unge fra 6-22 år,
indenfor kunstneriske udtryksformer som tegning,
maleri, skulptur, kortfilm, animation og kreativ
skrivning.
Oversigt over fritidshold og tilmelding:
booking.aarhusbilledogmedieskole.dk/events
Er du ny elev på skolen, har du mulighed for at få en
prøvegang før betaling. Tilmeld dig det ønskede hold
og kontakt os derefter med ønske om prøvegang på
tlf. 8620 2237 eller admin@aaboms.dk
Du kan benytte dit fritidspas fra Aarhus Kommune hos
os. Send dit fritidspas med posten, eller tag det med
hen på skolen, så hjælper vi!

Børneværksted, grafik, keramik, tegning mv. for børn
og unge fra 7 til 17 år.
På Århus Kunstakademis forskellige børnehold indgår
børnene i nye fællesskaber, som skabes i mødet om
den kreative interesse og en fordybelse i kunsten.
Fordybelsen handler blandt andet om at være i stand
til at lukke alt andet ude, og koncentrere sig om at få
det ønskede udtryk frem. At prøve og afprøve og
gennem vejledning se på tingene på en anden måde,
konstruere og gengive og derigennem få etableret et
kunstnerisk sprog.
Du kan bruge dit fritidspas hos os.
Læs mere og tilmeld dig på
aakunst.dofskoler.dk/boern-og-unge/

Musik
Den kreative skole Aarhus
Musikskole, danseskole, teaterskole og billedskole fra 4
år og op. Vi underviser ude på folkeskolerne.
Du kan se alle vores aktiviteter, hvor vi underviser, og
tilmelde dig (løbende tilmelding året rundt) på
www.kreativskole.dk
Fritidspas fra Aarhus Kommune kan bruges hos os.
Når du er blevet optaget på et hold, sender du/I
fritidspasset direkte til os.

Musikskolen Laura
Instrumentundervisning, sangundervisning, kor,
musikhold, rytmik mv. fra 0 år og opefter.
Vi har løbende tilmelding året rundt:
www.musikskolenlaura.dk
Fritidspas fra Aarhus Kommune kan bruges hos os.
Når du er blevet optaget på et hold, sender du/I
fritidspasset direkte til os.

Aarhus Musikskole
Undervisning i musikleg, musikværksted mv. både ude i
institutionerne, på skolerne og i Officersbygningen.
Desuden undervisning i instrumenter og sang, kor,
sammenspil og orkester. For børn og unge fra 0-25.
Løbende tilmelding på www.aarhusmusikskole.dk
Når du har tilmeldt dig og fået plads, skal du henvende
dig til Musikskolens kontor med dit fritidspas.
Musikskolen har desuden et antal halve fripladser,
hvilket betyder at fritidspas-berettigede børn
yderligere kan få undervisningen til halv pris.
Der er ansøgningsfrist 1. september for nye elever.
Se www.aarhusmusikskole.dk/praktiskinfo/priser/stoettemuligheder/halv-friplads/

Musikskolen Brabrand Musik
Musikværksted, instrument- og sangundervisning
fra 0-18 år.
Vi starter nye hold i august og januar; der er løbende
tilmelding på www.brabrandmusik.dk
Fritidspas fra Aarhus Kommune kan bruges hos os.
Når du er blevet optaget på et hold, sender du/I
fritidspasset direkte til os.

Aarhus Garden
Aarhus Garden er musik & fællesskab, march &
uniformer, koncerter & disciplin, rejser & venskaber for
livet. Garden er for både drenge og piger, og du kan
starte i garden som aspirant, når du er fyldt 8 år.
Har du lyst til at prøve at være med, så læs mere og
find kontaktinformationer på www.aarhusgarden.dk
Du kan bruge fritidspas fra Aarhus Kommune hos os.

Musik i Malling
Musikundervisning på instrumenter og sang, individuelt
og i hold, fra 7 år.
Undervisningen foregår på Malling Skole.
Mulighed for deltagelse i workshops med forskellige
temaer ud over den ugentlige undervisning. Du kan
løbende tilmelde dig på www.musikimalling.dk
Dit fritidspas fra Aarhus Kommune kan bruges hos os.

Kucheza
Kucheza er en musikklub i Åbyhøj for børn og unge
mellem 3 og 18 år.
I Kucheza tror vi på, at musik bedst læres, når man har
det sjovt og har frihed til at lege og eksperimentere
med forskellige instrumenter, rytmik, sang og dans.
Vi laver bands, skriver sange, og holder fester, hvor vi
spiller for hinanden. I Kucheza løfter vi i flok, og vi
forventer, at man som forælder har lyst til at deltage i
afslutningsarrangementer, arbejdseftermiddage og
bakke op om klubbens fællesskab.
Vi har løbende tilmelding på www.kucheza.dk
Fritidspas fra Aarhus Kommune kan bruges hos os.
Når du er blevet optaget, medbringer du fritidspasset
til din lærer.

Teater og dans

Teaterhuset Filurens Skole for Teater og Dans
Et fritidstilbud for børn og unge i alderen 4-20 år, der
ønsker at gå til teater og dans.
Tilmelding til efterårssæsonen åbner søndag d. 19.
august kl. 20 på www.filuren.dk
Du kan bruge dit fritidspas hos os.
Når du er blevet optaget på et danse- eller teaterhold,
skal du/I sende fritidspasset til os. Vi udfylder det og
sender det tilbage til dig.

Gratis fritidstilbud

Cirkus Tværs
Børne- og ungdomscirkus i Gellerup. Kom ind fra gaden
og lær cirkusdiscipliner som jonglering, et-hjulet cykel,
trapez og akrobatik – det er for børn fra hele Aarhus.
Cirkus Tværs er et sted, hvor man lærer, at hårdt
arbejde og træning er en forudsætning for at få succes.
Det er gratis at være med!
Kig forbi eller læs mere på www.cirkustvaers.dk

Jysk Ballet Akademi
Klassisk ballet, moderne ballet, musical, jazz med mere
fra 4 år og op.
Nye hold starter den 20. august 2018. Tilmelding på
www.jyskballetakademi.dk
Fritidspas fra Aarhus Kommune kan bruges hos os.
Når du er blevet optaget på et hold, sender du/I
fritidspasset direkte til Jysk Ballet Akademi.

Muziba
Har du lyst til at spille med i et orkester med musik fra
Mellemøsten, så er Muziba måske noget for dig.
Vi spiller saz (baglama), darbuka, keyboard og synger.
Vi øver hver onsdag på Tovshøjskolen.

Gellerup Guirab N’Drums
Gellerup Guirab N’Drums, (tidligere Ramallah
spejderorkesteret) øver hver torsdag på Tovshøjskolen.
Vi spiller både sækkepibe og trommer.
Det er gratis at deltage. Kontakt Aarhus Musikskole
for at høre mere om Muziba og Guirab N’Drums.
Tlf. 89409921, musikskolen@aarhus.dk

Har du/I spørgsmål omkring fritidspas?
Læs mere på www.aarhus.dk/fritidspas, eller kontakt Malene Bønløkke Riis fra Sport & Fritid
i Aarhus Kommune på 89404826 / 89404854 eller fritidspas@mkb.aarhus.dk

Brug for hjælp til at få en fritidsaktivitet?
Der er mange muligheder for at få en sjov og aktiv fritid.
Nogle gange kan det dog være svært at vide, hvor og hvordan man kan starte. Men det kan ForeningsMentor
hjælpe med!
Få hjælp til at finde en aktivitet
En foreningsmentor er en frivillig, som hjælper børn og unge med at finde en aktivitet, som de kan gå til i
deres fritid.
Vi kan hjælpe børn og deres forældre med:
- at fortælle, hvad man kan gå til i sin fritid
- at undersøge, hvad det koster
- at finde ud af, hvor og hvornår aktiviteten foregår
- at ringe til foreningen/trænere - gerne i samarbejde med barn og familie
- at følge med til træning
- at være støttende og skabe motivation for foreningsdeltagelsen
Tre gode grunde til at starte i en forening
• Det er sjovt og sundt
• Man kan for eksempel gå til billedkunst, kor eller dans og få en masse nye gode venner
• Som forælder får man indflydelse på sit barns aktivitet, møder andre forældre - og udvider sit
netværk
ForeningsMentor er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune og Red Barnet.
Læs mere på www.foreningsmentor.dk hvor I også kan se, i hvilke områder I kan få hjælp af en
foreningsmentor.
I er også velkomne til at kontakte os:
Gitte Boye Sandbjerg (Tilst)
Tlf.: 60 29 41 37
Mail: gbs@al2bolig.dk
Rebekka Drud (Bispehaven)
Tlf.: 27 79 70 38
Mail: red@bosoc.ojba.dk
Ane Bødker (Flygtninge)
Tlf.: 29 20 97 55
Mail: anbope@aarhus.dk

Gratis oplevelser og fribilletter til fritidspas-berettigede familier:
Børnekulturhuset har fået sponsoreret billetter til museer, teaterforestillinger og oplevelser for familier, der
er berettiget til fritidspas. Billetterne fordeles efter først-til-mølle-princippet.
1) Teaterhuset Filuren: Ungdomsforestillingen "Grænser"
- Billetter til onsdag den 26. september kl. 19:00
- Billetter til onsdag den 3. oktober kl. 19:00
Om stykket: Hvad sker der, når man er ung og grænsesøgende, og man hele tiden er i tvivl om sit ståsted?
Hvordan finder man sine egne grænser, når vennerne presser på, og udfordringerne langsomt bliver større?
Og hvad sker der, når man går sammen om at overskride grænser - kaster sig ud i et fælles adrenalinsus - og
man ikke helt lander samme sted?
Teaterhuset Filuren og Teateriet Apropos dykker ned i grænselandet.
Vi vil undersøge, hvorfor man har og hvorfor man får grænser. Skal jeg skubbe mine egne grænser, eller skal
jeg stå fast? Finder man først sin grænse, når den er blevet overskredet?
Vi vil tage emnet op med det publikum, der selv er på grænsen fra teenager til voksen. Et publikum, der
konstant skal forholde sig til grænser i deres eget liv, og for hvem grænser til tider kan være svære at se.
Aldersgruppe: Fra 13 år.
Hvordan får vi billetter?
Skriv til Børnekulturhusets projektmedarbejder på usp@aarhus.dk senest den 2. september. Oplys fulde navn,
mail og tlf.nr., dato, samt hvor mange billetter I ønsker, så sender vi billetterne. Først til mølle.

2) Teater Refleksion: Mr. Barti
- Billetter til lørdag d. 8. september kl.15.30
- Billetter til søndag d. 9. september kl.15.30
Om stykket: Mr. Barti er virtuost marionetteater, når det er allerbedst.
De perfektionerede bevægelser når helt ud i fingerspidserne, og den
ekspressive ansigtsmimik giver øjeblikkeligt dukken Mr. Barti liv og stor
personlighed. Mr. Bartis lune stædighed og humorfyldte optræden går rent
ind hos både store og små. - Hvem ved, hvad han finder på?
I et imponerende samspil mellem dukkefører og dukke skaber den
internationalt kendte Alex Mihajlovski hjertevarm komik, der spreder smil og
glæde overalt, hvor de kommer. Alex Mihajlovski formår at interagere direkte
med øjeblikket og publikum, som derfor jubler højlydt over dukkens

charmerende karisma og mange indfald. Han har i de sidste 30 år rejst verden rundt med sin optræden og
mestrer at få en kompliceret dukkeføring med over 40 strenge til at fremstå let og levende. Helt
ekstraordinært besøger Alex Mihajlovski og Mr. Barti nu Teater Refleksion, og vi glæder os meget til at byde
dem og alle andre velkommen i teatersalen. Aldersgruppe: Fra 6 år.
Hvordan får vi billetter?
Skriv til Børnekulturhuset på usp@aarhus.dk senest den 30. august. Oplys fulde navn, mail og tlf.nr., dato, samt
hvor mange billetter til børn og voksne, I ønsker, så sender vi billetterne. Først til mølle.

3) Teater Refleksion: Pigen, der kunne flyve
- Billetter til lørdag d. 13. oktober kl.15.30
- Billetter til søndag d. 14. oktober kl. 15.30
Om stykket: ”Nogle mennesker siger, at tiden løber.
Andre siger at den snegler sig afsted. Jeg synes at den
flyver”. En dukkeforestilling uden ord om en lille pige, der
elsker at lege, hoppe, springe og bruge sin fantasi og
store opfindsomhed. En dag bliver pigen syg og må ligge i
en seng et sted, hvor alt er hvidt og lugter af sprit. Men
hun er ikke sådan at slå ud. Hun har stadig sin livlige
fantasi. 'Pigen, der kunne flyve' er en fortælling om
at se det fine i livet på trods af dets udfordringer. Om at
lade sig rive med og om at finde på. Aldersgruppe: 3-6 år.
Hvordan får vi billetter?
Skriv til Børnekulturhuset på usp@aarhus.dk senest den 4. oktober. Oplys fulde navn, mail og tlf.nr., dato, samt
hvor mange billetter til børn og voksne, I ønsker, så sender vi billetterne. Først til mølle.

4) Teater Refleksion: Gerdas Rejse
- Billetter til torsdag d. 22. november kl.17
- Billetter til torsdag d. 29. november kl.17
- Billetter til torsdag d. 6. december kl.17
- Billetter til torsdag d. 13. december kl.17
Om stykket: En magisk teaterinstallation for hele familien baseret
på H.C. Andersens "snedronningen".
Følg spejlsplinterne gennem dryppende isgrotter, rosendufte og
dyb birkeskov omgivet af tæt mørke og funklende lys. En
labyrintisk rejse i Gerdas fodspor. Gerda, der med sin varme
og sin urokkelige kærlighed overvandt hekseri, røvere og
Nordpolens isnende kulde for at nå frem til Snedronningens slot.
OBS: Der er dele af installationen, som kræver, at deltagerne skal
kunne kravle. Aldersgruppe: Fra 7 år.
Hvordan får vi billetter?
Skriv til Børnekulturhuset på usp@aarhus.dk senest den 14. november. Oplys fulde navn, mail og tlf.nr., dato,
samt hvor mange billetter til børn og voksne, I ønsker, så sender vi billetterne. Først til mølle.

5) Bakken Bears: Basketballkampe
Om oplevelsen: Oplev professionel basketball. Alle hjemmekampe spilles i Vejlby-Risskov Hallen.
Datoer for efteråret var ikke på plads, da kataloget blev trykt. Se mere på www.bakkenbears.com
Hvordan får vi billetter?
Skriv til Børnekulturhusets projektmedarbejder på usp@aarhus.dk for at bestille billetter og få oplyst datoer og
tidspunkter, som vi har billetter til. Først til mølle.

6) ARoS: Familieworkshops
- Entrebilletter til museet: 1 voksen per fritidspas-berettiget barn. Børn under 18 år har gratis adgang.
- Studiobilletter til kreative studioaktiviteter.
Om oplevelsen: Tag en hyggelig tur på ARoS og oplev f.eks. de store hovedværker såsom den imponerende
regnbue på museets tagterrasse og den 5 meter høje skulptur ”Boy”.
Hver søndag kl. 10.30 er der gratis Familieture, hvor man leger sig ind i kunsten.
I weekender og i skoleferier er der mulighed for at kigge forbi Studios og deltage i kreative Familieworkshops,
hvor I er sammen om at løse de kreative udfordringer (kræver Studiobillet). I kan også være med i en
underholdende Kunstquiz rundt i huset, hvor alle kan være med. Der er præmier til alle deltagende børn. Der
er mulighed for at spise sin medbragte madpakke i ”Madkassen” på niveau 3.
Museumsbesøget er for hele familien. De kreative studioaktiviteter er for alderen 4 år og opefter.
Hvordan får vi billetter?
Skriv til Anne Mette Høncke fra ARoS, på amh@aros.dk. Oplys fulde navn, mail og tlf.nr., hvilken dato I ønsker
at besøge museet, og hvor mange børn og voksne I kommer. Først til mølle.

7) Naturhistorisk Museum
- Entrebilletter til museet: 1 voksen per fritidspas- barn. Børn under 18 år har gratis adgang til museet.
Om oplevelsen: Naturhistorisk Museum er
Danmarks næststørste af sin art med millioner af dyr i
sine samlinger. Museet ligger i Universitetsparken i
Aarhus. Besøg udstillingen Den Globale Baghave, der
handler om det ufattelige mylder af liv, der findes på
Jorden. Mest om det liv vi kender, men også om alt det, vi
ikke kender endnu samt om arter, vi aldrig lærer at
kende, fordi de vil være uddøde, før vi når at opdage
dem! Eller gå på opdagelse i AnimaliA, der handler om
overlevelse fra A til Z.
Hvordan får vi billetter?
Skriv til Børnekulturhusets projektmedarbejder på usp@aarhus.dk. Oplys navn og postadresse samt antal børn
og voksne der ønsker at besøge museet. Så sender vi billetterne til jer. Først til mølle.

8) Racehall gocart: Sjov, Fart & Action
- Gavekort til 2 x 10 minutter inkl. startpakke.
Om oplevelsen: Racehalls gokartbane er 1000 meter lang og op til 13 meter bred. Dermed er den faktisk
Nordeuropas største indendørs racerbane, og med den størrelse er der altid rigeligt med plads til at overhale.
Alder: Du skal være minimum 120 cm høj.
Hvordan får vi billetter?
Skriv til Børnekulturhusets projektmedarbejder på usp@aarhus.dk. Oplys navn og postadresse samt antal børn
og voksne der ønsker at køre gocart. Max 3 personer. Vi sender billetterne til jer. Først til mølle.

9) Gratis oplevelser i og omkring Musikhuset
De små synger lørdag den 18. september kl. 09.30 og 10.30
Gadeteater for hele familien lørdag den 18. og lørdag den 25. august kl. 15.
Marked i Parken (mad, musik og lopper) søndag den 19. august kl. 10
Hatteteater med Børnekulissen på caféscenen.
Lørdag den 1. september til søndag den 9. september (festugen).
Lørdage og søndage kl. 11 & 15. Mandag til fredag kl. 10 & 15.
Mis Med de Blå Øjne. Tirsdag den 16. oktober til lørdag den 20. oktober.
Hverdage kl. 10 & 15. Lørdag kl. 11 & 15. Aldersgruppe: 3- 8 år.
Find flere gratis oplevelser på www.musikhusetaarhus.dk

10) Børnekulturhuset: Tutankhamon begraves (efterårsferien)
- Billetter til lørdag den 13. oktober kl. 11
- Billetter til søndag den 14. oktober kl. 11
- Billetter til mandag den 15. oktober kl. 11
- Billetter til tirsdag den 16. oktober kl. 11
Om oplevelsen: Børnekulturhuset inviterer børnefamilier med på en rejse tilbage til oldtidens Ægypten, som vi
har genskabt i vores kælder på Brobjergskolen. Årstallet er 1323 f.Kr., og Tutankhamon er pludselig død og skal
begraves i hast. Ypperstepræstinden mangler hjælp til at få Tutankhamon mumificeret og til at gå ligfølge til
barnekongens sidste endestation: De tre guldkister i graven i Kongernes dal.
Sted: Børnekulturhuset, Brobjergskolen, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
Aldersgruppe: For 9-12-årige og deres forældre.
Hvordan får vi billetter?
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding hos Børnekulturhuset på telefon 41856669.

Børnekulturhuset i Aarhus
- Udforskning, oplevelse og undren med hænder, hoved og hjerte
Følg os på
www.facebook.com/boernekulturhuset
www.instagram.com/boernekulturaarhus

Oplev din by

Museer i Aarhus
Oplev og bliv klogere!
Besøg f.eks. Aros, Kvindemuseet, Besættelsesmuseet, Vikingemuseet, Kunsthal Aarhus, Museum Ovartaci, Antikmuseet,
Steno Museet, Naturhistorisk Museum, Væksthusene, Moesgård Museum eller Den Gamle By.

Husk: Når du går på museum
- Tal og gå roligt på museet
- Tag hensyn til andre gæster
- Du må ikke røre ved
udstillingerne og værkerne
(med mindre du får andet at
vide på museet)

På tur i naturen
Der er masser af dejlig natur i og omkring Aarhus, som kan nydes året rundt! Hvad med at
prøve…
Cykel- eller gåtur rundt om Brabrandsøen, Årslev Engsø eller Egå Engsø
Oplev den smukke natur, årstidernes skiften og de mange forskellige fuglearter.
Solstråler over Aarhus
Syv naturruter, der forbinder Aarhus med den fantastiske omkringliggende natur. Pump cyklen eller snør vandreskoene!
På www.solstråler.dk er der kort over kystruten, den blå rute, bjergruten, parkruten, pulsruten, skovruten og landruten.
Byens parker
Leg gemmeleg eller gå på opdagelse i f.eks. Botanisk Have, Vennelystparken, Forstbotanisk Have, Universitetsparken,
Mindeparken, Mølleparken eller Rådhusparken.
Tag på skovtur
Kender I Riis Skov, Brabrand Skov, Årslev Skov, Lisbjerg Skov, Marselisborgskoven, Moesgård Skov, True Skov, Hørret
Skov? Der er mange skønne muligheder for at tage på skovtur rundt om Aarhus.
Marselisborg Dyrehave
Dyrehaven er åben året rundt i alle døgnets lyse timer.
På de 22 hektar kan I opleve sikavildt, dåvildt og vildsvin.
I kan komme helt tæt på hjortene, men husk på, at det er
vilde dyr – ikke kæledyr. Dyrene bliver fordret hver formiddag.
Flere busser kører til eller tæt forbi Dyrehaven.
Adresse: Ørneredevej 6, 8270 Højbjerg
Eller hvad med en tur til stranden
Hop i bølgerne, find strandskaller og byg sandslotte ved
Tangkrogen, Ballehage, Moesgård, Mariendal, Ajstrup,
Aarhus Havbane, Den Permanente, Bellevue og Åkrogen.

Hvad sker der på biblioteket?
På Dokk1 er der gratis rundvisninger, bibliotek, børnebibliotek,
kreativt værksted, matematikcafé, studiecafé, spilcafé, læseklub,
sundhedscafe, legestue for børn og fædre, legeplads, café og
meget mere. Find bibliotekernes mange tilbud, arrangementer og
aktiviteter på www.aakb.dk
Vidste du:
I kan gå på biblioteket 19 forskellige steder i Aarhus kommune:
Dokk1, Bavnehøj Bibliotek, Beder-Malling Bibliotek, Egå Kombibibliotek, Gellerup Bibliotek, Harlev Bibliotek, Hasle Bibliotek,
Hjortshøj Kombi-bibliotek, Højbjerg Bibliotek, Lystrup Bibliotek,
Risskov Bibliotek, Sabro Bibliotek, Skødstrup Kombi-bibliotek,
Solbjerg Bibliotek, Tilst Bibliotek, Tranbjerg Bibliotek, Trige
Kombi-bibliotek, Viby Bibliotek og Åby Bibliotek. Altid gratis adgang.

