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Velkommen til
Aarhus
HI BY Aarhus byder dig hjerteligt velkommen på din
videregående uddannelse i Aarhus,
Med denne bog håber vi at kunne give dig svar på, hvordan
du får mest glæde af byens mange muligheder.
Vi har i samarbejde med byens virksomheder i Aarhus
spækket bogen med informationer, nyttige tips og ikke
mindst masser af rabatter tilpasset netop dine behov som
ny studerende. Vi håber, at vi kan bidrage til den bedst
mulige studiestart. Vi ønsker dig god fornøjelse med at gå
på opdagelse i Danmarks største og bedste studieby!
Venlig hilsen
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Hvor kan jeg ...

gøre af alt mit ragelse?
Er du netop flyttet til byen, men har du ikke helt plads til alle de ting,
som du efterhånden har skrabet sammen i løbet af årene? Er du træt
af at have dine ting stående hjemme hos mor og far?

Vi kender det alt for godt: Man kan hurtigt
have brug for ekstra plads, når man som
studerende blot bor på et værelse eller i en
lille 1-værelses lejlighed. Hos Pulterkammer
Aarhus kan du opbevare dine ting, så du
altid har dem i nærheden og altid har
adgang til dem.
Det kan også vise sig ganske nyttigt, hvis du
i løbet af din uddannelse skal på udveksling
i det store udland og har brug for at have
dine ting sikkert opbevaret, mens du selv
er ude på eventyr!

”

Da jeg skulle et semester på udveksling, pakkede jeg hele
min lejlighed ned i flyttekasser. Det var der slet ikke plads
til at have opbevaret hos mine forældre. Så jeg bestilte et
12 m3 rum hos Pulterkammer Aarhus, som kunne rumme
møbler og flyttekasser fra hele min 1-værelses lejlighed.
Det var dejligt nemt at flytte, da man havde adgang til
rummet næsten døgnet rundt!

”

6

Maria, 23 år
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VED BINDING I 6 MDR.
PRISER FRA KR. 159,
RING 8737 0203

DRØMMER DU OM ET WALK-IN CLOSET?
– ELLER ER DET FLYTTEKASSER, DIN HOBBY
ELLER MØBLER DU MANGLER OPBEVARING TIL?
Ring på 8737 0203 alle ugens dage fra 06-23 eller kig forbi en af
afdelingerne – se åbningstider på pulterkammer.dk.

AARHUS NORD · AARHUS SYD · AARHUS VEST · KOLDING · RANDERS · TELEFON 87 37 02 03

Hvor kan jeg få...

stillet min sult?
Kan man få en billig omgang brunch til under 50 kroner? Kan man
kombinere økologi, sundhed og fastfood? Kan man få sig et godt måltid,
selv om man er gluten- eller laktoseintolerant? Kan man få lækker kaffe
til studievenlige priser? Kan jeg kombinere god aftensmad og sydlandsk
stemning til ingen penge?

I Aarhus kan man!
Der er noget til alle behov (og indtægter).
Hvis din lyst (og smagsløg!) er blevet
pirret, bør du læse videre på de næste
sider, hvor HI BY har udvalgt en række
favoritter indenfor kulinariske oplevelser
og lækre måltider i Aarhus.
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Kulinariske oplevelser i
Aarhus!
Bazar Vest: Et marked hvor kulturer mødes
Blot en 25 minutters bustur fra
centrum kan du opleve et marked,
som på mange måder repræsenterer
multikulturelle Aarhus. Ved Bazar
Vest kan du få køleskabet eller
krydderihylden fyldt op med råvarer
fra orienten, som du ikke lige ville
kunne finde i dit lokale supermarked.
Som ”fattig” studerende kan du gøre
dig klar på et kup, da der er penge
at spare på det store udvalg af frugt
og grønt. Du kan også fordybe dig i
asiatiske og arabiske supermarkeder
eller nyde en autentisk ret fra
Mellemøsten.

www.bazarvest.dk

Far East Trading: Dit asiatiske
supermarked i indre by

Havnen: Når fisken skal være
ekstra frisk

Er det din tur til at holde madklub
og har du lyst til at overraske dine
venner med en ret fra det asiatiske
køkken? Hos Far East Trading findes
alt, hvad hjertet begærer af asiatiske
specialiteter. Hvis du har mod på at
kaste dig over hjemmelavet sushi
eller en omgang Pad Thai, er der
et bredt udvalg af råvarer at finde
– og det til oftest billigere priser.
Her sælges også friske grøntsager,
frugter, krydderier og krydderurter.

Vil du være sikker på, at fisken
til aftensmaden er fanget frisk
fra havet? Så tag et smut ned til
Havnens Fiskehus eller Clausens
Fiskehandel. Her kan du gøre indkøb
til aftensmaden til en oplevelse, hvor
hummere svømmer frit i bassinerne,
og fiskehandleren kan give gode
råd til tilberedningen. Du kan finde
fersk, røget og sushi-egnet fisk samt
skalddyr i alle afskygninger.
www.hf-aarhus.dk

www.far-east-trading.dk

www.clausensfiskehandel.dk
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FIRE LÆKRE MÅLTIDER I AARHUS

EAT
EAT

EAT

Morgenmad: Har du og din studiegruppe aftalt at mødes klokken 10.00?
I så fald anbefaler vi, at du hiver
gruppen ud af sengen klokken
9.00 og tager dem med på
Globen Flakket, så I sammen
kan få den bedste start på dagen
med stedets store og varierede
morgenmadsbuffet.Ligesom
mange andre cafeer i Aarhus, kan
du i de tidlige formiddagstimer
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nyde godt af morgenmadsbuffet
til 40 kr. Er du tilmed lidt af en
sukkergris, byder stedet også på
velsmagende(!) og hjemmelavet
nutella. I øvrigt anbefaler vi, at
du kommer ved åbningstid, så du
undgår at skulle betale ekstra for
brunchbuffetten.

Frokost: Trænger du efter en lang og produktiv formiddag til en god,
velsmagende og velfortjent omgang frokost, som også helst skal være
sund og til at tage med, så du atter er klar og oplagt til at fatte bøgerne?
Her anbefaler vi Café Glad, som
er caféen på Frederiksbjerg, der
kombinerer take-away med sundhed,
økologi og god kvalitet, som giver
en god og sund bund til resten
af dagen. Med et stort udvalg af
forskellige retter lavet på økologiske
råvarer, udbyder stedet som noget

helt specielt også produkter,
som tilgodeser den gluten- og
laktoseintolerante. Som eksempel
herpå er stedets populære og
lækre madpandekager laktose- og
glutenfri og lavet på økologisk majsog rismel.

Eftermiddag: Har du desperat brug for et shot koffein i eftermiddagens
sene timer?
Er du tilmed en feinschmecker, når
det kommer til kaffe, vil du ikke være
foruden kendskabet til Street Coffee,
som serverer gourmet kaffe ”to
go” til studievenlige priser. Husk at
gøre brug af dit rabatkort vedlagt

HI BY-tasken! Er du mere en ”to
stay” kaffedrikker, anbefaler vi at
gå på opdagelse i Aarhus’ mange
sidegader, da byen bugner af cafeer
og hyggelige kroge.

Aftensmad: Efter læsning er det tid til at koble af over et godt måltid
og i selskab med et par gode venner?
Her er gastro-grillstedet, Oli Nico,
er godt bud! Det er ét af de mindre
traditionelle steder i Aarhus, der
emmer af en vis afslappet og
sydlandsk ”vi-når-det-nok-hvisalle-hjælper-til”-stemning. Der er,
hvad man vil kunne kalde høflig
selvbetjening, fordi du blandt andet
selv henter drikkevarer i stedets
køleskab. Som kompensation for
dette lyver vi ikke, når vi skriver, at

de serverede portioner er så store,
at du i bogstaveligste forstand kan
trille hjem! Alt i alt er der lagt op til
en velfortjent pause fra bøgerne
i hyggelige og utraditionelle
omgivelser i én af Aarhus’ absolut
mest stemningsfyldte stræder,
Mejlgade. En aften, som både som
både din mave og dit dankort vil tage
sig til takke med.
11

Hvor går jeg ...

i byen i Aarhus?
Hvilke fredagsbarer er “must try”? Hvor kan jeg mingle på tværs af
studieretninger i mindre formelle omgivelser? Hvor kan jeg få en kold
fadøl og et slag pool?
På følgende sider har vi udvalgt de
- ifølge os - bedste fredagsbarer
i byen. Hvis ikke du synes, at
festen skal slutte allerede der,
kan du med god samvittighed
(for pengepungen) smutte videre
på de mange barer i byen, da HI
BY har garanteret en næsten
udgiftsfri første bytur i din nye by!

Tag et kig i HI BY-tasken, hvor du
kan finde fribilletter til diverse barer.

Studenterhus Aarhus: Stedet hvor alle studerende er velkomne
Tænker du ofte over, hvor
studerende på tværs af
baggrunde og studieretninger
kan mødes? Ved Studenterhus
Aarhus afholdes ugentlige events,
hvor alle lokale som internationale
studerende
er
velkomne.
Stedet består af både Caféen,
Studenterbaren samt Stakladen,
hvor der kan nydes godt af alt
fra kaffe til læsegruppepladser,
150 slags øl fra hele verden, spil
og meget mere. Studenterhus
Aarhus afholder løbende events,
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der spænder vidt fra konceter til
international nights, søndagssalsa,
secondhand bazar, råd og
vejledning omkring studium og
jobmarkedet samt meget mere.
Der er ikke en uge, hvor der ikke
sker noget i Studenterhus Aarhus.
Husk at du via deres hjemmeside
og Facebook-side kan holde øje
med spændende events samt med
deres Studiejob- og Praktikbørs.

www.studenterhusaarhus.dk

Fredagsbarerne
Tag dig et krus øl, når fredagsbarerne
knapper de billige flasker op som
kickstart til weekenderne året rundt.
Aarhus er Danmarks ultimative
studieby, hvorfor der selvfølgelig
også er et væld af fredagsbarer,
som er obligatoriske at smage sig
igennem. Vi har derfor listet fem
af de barer, du som minimum skal
opleve som studerende i Aarhus. Vi
anbefaler, at der crawles fra bar til
bar, og dermed bliver oplevelsen og
udvalget (af drenge og piger red.)
større.

Tag et par venner under armen,
slå hul på SU-formuen og tag
på udforskning i det enorme ølslaraffenland. Nedenfor finder du
en liste over fem barer, som vi har
besøgt, og som alle er et besøg
værdige.
1. Umbilicus (Medicin)
2. Kein Cortex (Psykologi)
3. Klubben (Studenterlauget)
4. Samfundsfaglig fredagsbar (Jura,
Statskundskab og Psykologi)
5. Fredagsbar.dk (Informationsvidenskab, Medievidenskab og Digital
Design)

Sharks: Byens poolbar
I bygningen over Busgaden finder du
Danmarks største poolhall. Her kan
du tage et slag pool med vennerne,
mens I nyder øl fra baren eller følger
med i aftenens sportskampe på tv.
Der er hyggelig stemning og plads til
alle, hvad enten du er mest til et spil

pool, golf, airhockey, elektronisk dart
eller bordfodbold. Sharks inkluderer
også en diner, som serverer et stort
udvalg af burgere og milkshakes i
ægte amerikaner-stil.
www.sharkspoolhall.dk

“A little party never

killed nobody”
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Hvor får jeg ...

mit musikalske fix?
Er du vild med følelsen af live musik, når blide toner kombineres med
den skingre guitar og de pumpende trommer?
Hvis du har desperat brug for
dit musikalske fix, er Aarhus
fyldt med steder, hvor du kan
nyde godt af såvel store navne
indenfor musikkens verden såvel
som upcoming bands. Her ses
to eksempler på spillesteder i
Aarhus, som har lidt for enhver
smag.
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Er du tilmed til kombinationen af
festivalstemning og lækre musiske
toner, må du ikke gå glip af SPOT
Festival og Northside. Disse er blot
to ud af de mange nye initiativer,
der gør Aarhus til en blomstrende
by indenfor leveringen af god
musikunderholdning af høj kvalitet.

Atlas, Voxhall – live venues i centrale Aarhus

Atlas åbnede for første gang dørene
i august 2010 og hører sammen med
Voxhall under Aarhus’ venues, hvor
musik i mange genrer udfolder sig.
Hvor Atlas repræsenterer world, folk,
jazz og mindre nichegenrer tilhører
Voxhall i stedet en kategori, der
trækker på initiativer og originale
navne. Musikmiljøet fremstår unikt
på begge spillesteder, og gennem
årene har de to venues introduceret
mange talenter til det aarhusianske
musikliv.
Voxhall kan rumme 700 publikummer,
hvor Atlas som lillebror har kapacitet
til 300. De to spillesteder er moderne
og nyopførte og giver en unik
koncertoplevelse for både kunstner
og publikum.

Tjek Facebook-siderne og hold dig opdateret på kommende koncerter og events:
www.facebook.com/voxhallny
www.facebook.com/AtlasArhus
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VINKs miniguide til

Aarhus’ undergrund?

www.vinkaarhus.com

Se (kunst/teater/film)
KUNSTHAL AARHUS

Slagtehal 3

Kunsthal Aarhus er et kunsthus
for samtidskunst. Kunsthallen
producerer og viser kunst i en
bred kontekst, der også inkluderer
andre menneskelige aktiviteter,
arkitektur og samfundet generelt.
Stedet indbyder til deltagelse
og engagement, og jeg bliver
altid udfordret, hvad enten det
e ferniseringer, udstillinger eller
seminarer.

Bag en blodrød dør nede i en
kælder i Mejlgades mangfoldige
gadeliv finder du Aarhus’ absolut
skæveste biograf. Det er her ”the
dark side” af min filmhorisont
er blevet til og udvidet med de
mange mærkelige B-film og
grænseoverskridende kultfilm, de
viser. Her er levende lys og mere
blodrødt i form af bløde stole.
Her er en bar og tilladt røg til de
niko-sultne. Her er cool og varme
mennesker, som bare er sig selv.

www.kunsthalaarhus.dk

www.Slagtehal3.dk
//Katrine Nør Andersen, kandidatstuderende – Æstetik
og Kultur, AU
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// Petra K. Jensen, bachelorstuderende - Antropologi, AU

Lyt (musik/foredrag/litteraturoplæsning)
Radar
Jeg elsker Radar for den helt
særlige stemning. Her er der
ikke tale om et hvilket som helst
spillested, for Radar kan noget
specielt. Der er i sandhed tale
om et springbræt. Her kan du
opleve kunstnere, der ligger lige
under overfladen og er klar til
at få en plads på den funklende

stjernehimmel. Det er også her,
du kan få musiske oplevelser, hvor
nichegenrer er kodeordet. Det er
på Radar, at talenterne fødes, og
den alternative musikscene får lov
at dominere. Her kan du drømme
dig væk og lade tonerne skubbe dig
udover kanten.
www.radarlive.dk
// Camilla Bak Matthiesen, bachelorstuderende Dramaturgi, AU

Ny V58
V58 er lidt svaret på Aarhus’ fuglen
Fønniks. Siden det startede som jazzog teatersted i 1966, har det oplevet
mange op- og nedture, navneskift,
ommøblering og make-overs. Sidst
det skete i marts 2014 blev V58 til
Ny V58 og er nu spillested, bar og
café. Musikken kan være alt fra jazz til
rock, hip-hop eller elektronisk, så der

er noget for alle. Jeg har altid været
glad for stemningen og atmosfæren
på stedet. Der er plads til alle, og der
er mulighed for det, man er i humør
til, om det er afslapning med en kop
kaffe, hygge over en øl eller en god
koncert, hvor man kan give den gas.
www.nyv58.dk
// Emilie Garbrecht Brodersen, bachelorstuderende –
Digital Design,AU
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Smag (restaurant/café)
Juliette
Juliette er et hyggeligt brasserie
i Jægergårdsgade, hvor du både
kan få lækker mad fra deres
fransk-asiatiske fusionskøkken,
drikke vin i skæret fra brændende
stearinlys til deres torsdagsevent
Vin og Stearin og nyde baren om
aftenen i weekenden. Jeg elsker
den lidt koloniale stemning over
stedet, lysene og den lækre
lounge, der som regel fejer hen
over caféen.
www.juliette.dk

// Petra K. Jensen, bachelorstuderende - Antropologi,
AU

www.vinkaarhus.com

Fika
Fika er en lille hyggelig take-away
café, omgivet af brugskunst og
plakater med livskloge ord. Her
bydes der på økologisk mad og
drikke til den store guldmedalje.
Maden er tilmed hjemmelavet,
øko, sund og ganske enkelt
lækker! Du kan vælge mellem flere
forskellige salater, sandwichs og
søde sager. De venlige indehavere
har endda taget højde for dig, som
18

er vegetar, veganer eller intolerant
overfor bestemte madvarer. Fika,
som betyder ”kaffepause” på
svensk, er perfekt til en venindedate eller folk som jeg, der ikke altid
gider at lave mad, men heller ikke
vil gå på kompromis med sundhed
og kvalitet.

//Maria Andersen, cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Pryd (mode/design/arkitektur)
Aarhus Ø
De bynære havnearealer (den
tidligere containerhavn) gennemgår
i øjeblikket enorme forandringer – og
der bygges og udvikles i en sådan
grad, at arealet er blevet til en bydel,
nemlig Aarhus Ø. Området kommer
efter planen til at indeholde boliger
med plads til 7.000 indbyggere plus
12.000 arbejdspladser fordelt på
800.000 etagekvadratmeter. En

række byggeprojekter er allerede
etablerede – blandt andet: Light
House (beboelse), Isbjerget
(beboelse), Urban Media Space/Dokk
1 (kommunebibliotek, borgerservice
og kulturhus), Navitas (uddannelsesog forskningscenter). Jeg er vild
med at gå tur dernede og kigge på
arkitekturen.
// Katrine Nør Andersen, kandidatstuderende – Æstetik
og Kultur, AU

Højkant
Midt på Frederiksbjerg ligger en lille
butik med en samling af kreative
håndværkere. Her går jeg ind,
når jeg ønsker at blive beriget i
et mekka af unikt design i form af
tøj, illustrationer, interiør og andre
kunstneriske elementer. Butikken

rummer kunsthåndværkernes
arbejdsværksteder og et showroom
med deres resultater, som kan købes
direkte herfra. Atmosfæren bugner
af lidenskab og kreativitet. Snyd ikke
dig selv for et besøg her.
www. hojkant.dk
//Rasmus Wester Johnsen, bachelorstuderende Designkultur og økonomi
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www.vinkaarhus.com

Dans (bar/bodeaga/diskotek)
Le Coq

Headquarters

Le Coq er med dets beliggenhed i
latinerkvarteret en rigtig bohêmeog franskinspireret bar. Ikke
mindst på grund barens klientel,
men også med deres udvalg af
franske øl og likører på hylderne.
På Le Coq kan jeg finde på at
hænge ud fra eftermiddagen til
sen aften. Jeg er også glad for
deres tirsdag aftener, hvor der er
mad&fad, som i al sin enkelthed
går ud på at få serveret en ret,
efter kokkens humør, sammen
med en fadøl til at skylle ned med.
Herligheden fås til en halv hund. Et
hit for en sulten studerende sidst
på måneden. Og fik jeg nævnt,
at Le Coq er byens bedste
bordfodbold-bar efter min
mening?

Når man besøger Hedquarters,
eller HQ i folkemunde, kan man
forvente følgende: dans, billige
drikkevarer, mange mennesker,
musik: både DJ og live, Poetry
Slam, bordfodbold og indretning
i 70’er look med gamle møbler og
orange puder på væggene. Da jeg
første gang tog på HQ for ca. 3 år
siden, havde jeg ikke regnet med
at blive så positivt overrasket. Det
er endt med, at det nu er ét af
mine favoritsteder i Aarhus.

www.cafe-lecoq.dk
// Maria Andersen, cand.ling.merc
Virksomhedskommunikation

i
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// Daniel Boysen, forfatter

Mød (portræt/initiativ)
Trøjborg Beboerhus

Poetklub Århus

Det var først for nyligt, at jeg
blev opmærksom på dette sted.
Kun 2 minutter fra mit hjem har
jeg mulighed for at komme til
spændende foredrag og skæve
koncerter. Jeg kan opleve alt fra
poesiklub om onsdagen til reggae
café om torsdagen. Der er faktisk
ikke grænser for, hvad der sker af
arrangementer – yoga og capoeira,
øvelokaler og keramikværksted,
bogcafé og folkekøkken. Vi ses
til hatha yoga på tirsdag og
vegetarmiddag på søndag!

Denne forening arbejder for at
styrke poesien i Aarhus og omegn.
Poetklubben står bag en række
åbne scener og udgiver Magasin,
der indeholder lyrik og prosa fra det
litterære vækstlag. Personligt
åbnede Poetklubben døren, da jeg
lige var flyttet til byen. Med sine åbne
arme, den uhøjtidelige stemning til
arrangementerne og muligheden for
indflydelse, er det en god mulighed
for alle litteraturinteresserede,
der gerne vil have fingre i den
litterære muld. Man kan støtte op
om arrangementerne og/eller melde
sig ind i foreningen.

www.trojborg-beboerhus.dk

www.poetklub.dk
/ Emilie Garbrecht Brodersen, , bachelorstuderende
– Digital Design, AU

// Daniel Boysen, forfatter
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Hvor kan jeg få...

et kulturelt indspark?
Hvor finder jeg hjertet i kulturbyen Aarhus? Kan man træde et skridt
tilbage i tiden og opleve Danmarkshistorien på tæt hold? Er det muligt
at gå på museum uden at betale en formue i entre?

Aarhus er en kulturby med stort ”K” fuld af
muligheder for at få stimuleret dit kulturelle jeg.
Det gælder bare om at holde øjne og ører åbne
og at turde bevæge sig ned ad sidegaderne.
Dog har HI BY hjulpet dig lidt på vej ved at
lave en oversigt over de bedste steder at få
kunsten under huden, lade dig opsluge af en
anden tidsalder eller blot udvide din horisont.

Aros: Byens kulturelle midtpunkt
Aros er for Aarhus, hvad
Eiffeltårnet er for Paris. Her kan
du få styret dine kulturelle lyster
med alt fra moderne nutidskunst
til den danske guldalder. Hvert år
åbner Aros dørene op for en række
særudstillinger, som tidligere har
inkluderet Edvard Munch, Michael
Kvium og regentparrets Pas de

deux royal. Du kan ikke have boet
i Aarhus uden en obligatorisk tur
op i regnbuen, også kendt som
Your rainbow panorama af Olafur
Eliasson, hvor du kan se byen i
alle regnbuens farver. Hvis du
ikke kan få nok, så husk at du kan
bruge din rabatkupon og få et års
medlemskab for kun 150 kr.
www.aros.dk
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1 års fri kunst 25% rabat på kaffe m.m.
4 lounges 9 art hour kunstforedrag
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Få 50,- rabat på medlemskab ved forevisning af denne side, gælder frem til 1. maj 2015. Gælder ikke gentegning og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kvindemuseet
Besøg kvindemusset, der har
som mål at udforske, samle og
sprede viden om kvinders liv i den
danske kulturhistorie. Museet er
placeret på Domkirkepladsen ved
Bispetorvet og samler hvert år
mange turister og aarhusianere til
særudstillinger, kunstudstillinger
og forskningsprojekter alle
centreret omkring det kvindelige
køn.

Fra d. 11. april til 16. november løber
udstillingen Storm P. og kvinderne,
der præsenterer forskelligartede
og markante kvindeskildringer
gennem malerier og satiretegninger
– særligt i tiden 1902-1920. Det er
blot én af de mange udstillinger
og tiltag kvindemuseet har under
opsejling.
Entre: 35 kr for studerende
www.kvindemuseet.dk/dk/

Ovartaci Museum
Mangler du en pendant til Aarhus’
idyl og Åboulevardens mondæne
stræde? Grib cyklen til Psykiatrisk
Historisk Museum ved Risskov
– tidligere afsnit for patienter.
Museet kombinerer kunst med
udstillinger af patienternes
ejendele samt værktøj og
instrumenter tidligere anvendt.
Kunstværkerne gør sig unikke
ved at disse er malet af indlagte
patienter med sindslidelser i
forskellige afskygninger.

Lærredet fyldes med illustrationer
af psykisk sygdom, gruopvækkende
indre verdener og tankevækkende
forestillinger om livet som psykisk
syg. Museet er opkaldt efter Louis
Marcussen, bedre kendt under
navnet Ovartaci (overtossen).
Gennem sin 56-årige indlæggelse
tegnede, malede, skrev og
fremstillede han skulpturer, der alle
giver et levende indblik i et mystisk
og fængslende univers.
Entre: 30 kr for studerende
www.ovartaci.dk
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Den Gamle By: Nostalgi og hygge for alle pengene
Har du lyst til at komme lidt væk
fra byens støj og larm? Så træd
tilbage i tiden og nyd stemningen
i en af Aarhus’ hovedattraktioner,
Den Gamle By. Museet har udvidet
med et afsnit om 1970’erne og
repræsenterer både det gamle
og det nye i Danmarkshistorien.
Mens hestevognene ruller afsted
på brostenene og skuespillerne
giver en komplet og levende

oplevelse, kan du tage forbi
bageren og købe lækre kager lavet
ud fra ældgamle opskrifter. Det kan
anbefales at slå et smut forbi ved
juletid, hvor museet lyser op i en
ellers mørk vinter og man kan nyde
hjemmelavede æbleskiver eller
lytte til spøgelseshistorier i krogene.
Studierabat: varierende alt efter sæson.
www.dengamleby.dk

Steno Museet: Danmarks videnskabshistoriske museum – en
gemt perle i uniparken
Inde midt i uniparken findes et
museum, der rummer en detaljeret
præsentation af videnskabens
verden. På bedste, pædagogisk
vis stilles nysgerrigheden, når
planeternes placering kortlægges,
det astronomiske solur genskabes
og lægevidenskabens udvikling
illustreres gennem kreative og
inddragende udstillinger. Museet
guider dig gennem teknologiens
rasende fremdrift - lige fra
radioens fremkomst til 50’ernes
første svar på en computer. Skulle
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du i stedet være mere til det fri,
er der mulighed for at trække en
velsmagende kop kaffe eller købe
en ispind og medbringe dette i
lægeurtehaven inspireret af den
oprindelige fra 1546.
NB. Steno-museet har for nylig åbnet
en særudstilling med temaet ”Kære
krop, svære krop”.
Entre: gratis for studerende ved Aarhus
universitet
Alle andre: 30 kr. pr. voksen
www.stenomuseet.dk

Ny kulturklub til dig, der er mellem 18 og 28!
Når du er tilmeldt, får du løbende mulighed for at købe billetter til
en masse af Musikhusets arrangementer for kun 100 kr. stykket.
Det er lige nu gratis at blive medlem, hvis du medbringer annoncen.
Du får automatisk en push besked på din telefon, når der er Klub
Hund billetter i farvandet. Normal tilmeldingspris er 100 kr.

Tilmeld dig i Musikhusets billetsalg nu.
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Hvor får jeg...

pulsen op i Aarhus?
Er du også én af de mange, der gerne vil holde formen ved lige, men
som synes, at det ofte er forbundet med flere udgifter end et
SU-budget kan klare?

Frygt ej! Bladrer du videre, får du nemlig
serveret en lille oversigt over forskellige
sportsklubber og alternativer til de store
fitnesskæder, der er at finde her i Aarhus vi har tilmed sørget for et par rabatter til dig!
Smør hænderne ind i harpiks, fat
boksehandskerne eller spænd skøjterne
og gå på opdagelse i Aarhus’ spændende
sportsslaraffenland!

”

Da jeg flyttede til Aarhus, savnede jeg spor tsaktiviteter i
min fritid. Jeg meldte mig ind i en af de lokale fodboldklubber,
og det var den bedste beslutning længe! Jeg fik ikke blot
dyrket motion, men fik også muligheden for at få nye
venner med de samme interesser som mig selv

”

Michael, 21 år
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JAI Håndbold

JAI

AARHUS

www.jaihaandbold.dk

Århus Floorball Klub TST
www.aarhusfloorball.dk/stud

Kom og se Ishockey
Ik Aarhus spiller i Danmarks anden bedste
række, så der er garanƟ for fart og spænding.

Tjek Facebook IK Aarhus eller Hjemmeside IKaarhus.dk
For kamp Ɵder og nyheder. FRI entre med studiekort
Kampene spilles i Aarhus skøjtehal Gøteborg Alle 9, 8200 Aarhus
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Fresh Fitness: Træning tænkt ud af boksen
Den nystartede fitnesskæde,
Fresh Fitness, kan prale af at
være Danmarks billigste med en
månedspris fra kun 99 kr. Dette
inkluderer diverse konditionsog styrketræningsmuligheder
samt virtuel holdtræning. I
fitnesscentret er der åbent
døgnet rundt med adgang
via chiparmbånd og mulighed

for at deltage i videohold og
cykelbiograf – lige når det passer
dig. Fitnesskædens centre i Aarhus
kan findes på Skanderborgvej ved
Marselis Boulevard og snart også
på Jens Baggesens Vej i Aarhus N.

www.freshfitness.dk

Svømmehallerne i Aarhus
Hvad enten du er erfaren
svømmer, blot fra tid til anden
nyder at svømme et par baner eller
trænger til en pause fra bøgerne,
er svømmehallerne i Aarhus
måske svaret. Badeanstalten
Spanien er afgjort et besøg
værd, hvor du til SU-venlige
priser kan købe dig adgang til
lidt banesvømning eller flotte
dig med lidt hverdagswellness
i Grossererbadet til kun 60 kr
frem til klokken 11.30. Du kan
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også som studerende tilmelde
dig et års medlemskab hos Aarhus
Studerendes Svømmeklub for blot
400-450 kr. I klubben, som holder
til ved Århus Svømmestadion
nær Ingerslevs Boulevard, kan du
tilmelde dig forskellige svømmehold
tilpasset dit svømmeniveau og
behov. Man kan dermed finde
svømmetilbud for enhver smag –
selv på et SU-budget.
www. badeanstaltenspanien.dk
www.ass.dk

TRÆN FRA

99,-

md

DØGNÅBENT!

Find dit nærmeste center på
freshfitness.dk

GAVEKORT:
EN DAGS GRATIS
TRÆNING
(Værdi 75,-)

Se bemandingstider for dit lokale
center på freshfitness.dk
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freshfitness.dk
Minimumsalder 15 år

De sociale spots...

hvor skal vi mødes?
Findes der en café, hvor der er plads til koncentreret læsning eller hygge
over en kop kaffe såvel som sociale arrangementer i form af vinsmagning
eller forfatterbesøg? Findes der både biografer, som viser de nyeste
Hollywood-film såvel som skæve filmperler? Kan man se gratis standup på hverdagsaftener?

I Aarhus findes en lang række steder,
hvor det er oplagt at mødes med dine
medstuderende udenfor læsesalens
tykke vægge. Vi har i denne kategori
samlet nogle af vores favoritsteder.

Løves Bog- og VinCafé
Løves Bog- og VinCafé
kombinerer, som navnet
også antyder, boghandel,
café, vinhandel og kultursted
på ét og samme sted til
overkommelige priser. Lyder
dette som noget for dig, bør
denne café bestemt aflægges
et besøg. Caféen trækker en
bred skare af mennesker til sig;
lige fra den eksamenslæsende

og travle studerende til den
rødvinsnydende, tapas-elskende
gæst med hang til brætspil
og kortspil – alle er velkomne
i denne hyggelige og gæstfrie
café placeret centralt på Nørre
Allé i Aarhus C. Caféen byder på
arrangementer som vinsmagning,
bogklub, forfatterbesøg og små
koncerter og appellerer her både
til den kreative og sanselige type.
www.loeves.dk
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Træt af pasta med ketchup?
- så deltag i Danmarks største madklub

MadRouletten skaber rammerne for at du kan
møde nye mennesker over en 3-retters middag
efterfulgt af en efterfest. Simpelt og uformelt.
Se mere og tilmeld dig på:
www.madrouletten.com // facebook.dk/madrouletten

Biograferne i Aarhus
Slår regnen på ruderne
og er det lige vejr til noget
indendørshygge? Så benyt dig
af en af byens fire biografer,
som alle giver en studierabat på
10-15 kr. Biograferne er holder
hovedsageligt til i centrum, men
er også at finde på Trøjborg. Er du
til de lidt alternative film, er Øst
for Paradis stedet for dig. I denne
hyggelige biograf på Paradisgade
vises filmperler og dokumentarer
fra hele verden, men der
afholdes også temaaftener,

brunch og tømmermændshygge
om søndagen. Er du mere til
Hollywood-film, så smut forbi
Cinemaxx, Biocity eller Metropol på
Trøjborg. Husk at du i de Nordiske
Film Biografer kan checke ind via
deres Facebook-side for Aarhus og
dermed få gratis popcorn til filmen.
www.paradisbio.dk/
www.cinemaxx.dk/aarhus/
www.nfbio.dk/aarhus/about
www.nfbio.dk/troejborg/about
www.facebook.com/nfbaarhus

Thorups kælder – få et godt (og gratis!) grin
Hos Thorups kælder kan du
opleve stand-up hver mandag
til torsdag fra kl. 20, hvor alt
fra kendte til mindre erfarne
komikere optræder i de hyggelige
kælderlokaler. Der er gratis entré
på hverdage, men det ses gerne,
at du køber en øl i baren for at

støtte op om stedet. Der er ikke
meget plads, så kom tidligt eller
bestil bord via Facebook-siden. Til
gengæld har du da mulighed for
at udforske byens ældste kælder,
som blev bygget af munke tilbage
i det 13. århundrede!
www.facebook.com/Thorupskaelder.dk

Tip: Er stedet dog for proppet, er der om torsdagen også mulighed for at tage
på Café Casablanca med præcis samme koncept.
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få 2,5 l popcorn*
Medbring denne annonce

rabat på billetten
Spar penge på biografbilletter

2 for 1 på kaffe*

Alle typer kaffe, undtagen iskaffe
*Ved fremvisning af gyldig biografbillet og studiekort.

“En must-try
rabatordning”
Marianne, IHA

“årEts
sommErhit!”
Lars, AU

“intEt mindrE End Et
imponErEndE tilbud”
Joanne, ASB

Læs mere om studierabat
på nfbio.dk

gælder i

klip
hEr

Nordisk Film Biografer Aarhus C
Skt. Knuds Torv 15 - 8000 Aarhus C

gælder i

Nordisk Film Biografer Trøjborg
Tordenskjoldsgade 21 - 8200 Aarhus N

Hvor kan jeg udvikle mig...

personligt og fagligt?

Har du en umættelig trang til hele tiden at lære noget nyt og dygtiggøre
dig indenfor dit fag? Eller har du brug for skubbet i den rigtige retning
for at kunne præstere dit ypperste?

På de næste sider vil du finde bud på,
hvordan du kan forbedre dig, udvide
din horisont eller udfolde dine kreative
sider udenfor studiets vante rammer.

”

Jeg kan of te have problemer med komma’er og specielt
nutids-r er min fjende. Hos FOF Aarhus kan jeg få gratis
undervisning i grammatik og tegnsætning, så mine opgaver
under min uddannelse lige kan få prikken over i’et.

”

Ninna, 20 år.
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Følg os på
Facebook

I FOF Aarhus kan du vælge mellem flere tusinde kurser og foredrag hvert år!
Kurser for både krop og hjerne
Vi har kurser inden for næsten alt – yoga, sprog, musik, madlavning, syning & håndarbejde,
tegning, maling, mindfulness, førstehjælp, IT, tai chi og meget meget mere...
Se mere på www.fof-aarhus.dk
Internationale engelsk- og tyskkurser: Cambrigde English, TOEFL og Goethe-Instituttet
Skal du til udlandet og studere – eller har du bare brug for at blive bedre til engelsk og tysk?
FOF Aarhus udbyder internationale engelsk- og tyskkurser på mange
forskellige niveauer, hvor du har mulighed for at afslutte med en eksamen og få
dokumenteret dine sprogkundskaber. Du kan også deltage uden at gå til eksamen.
Gratis danskundervisning i grammatik og tegnsætning.
Gratis ordblindeundervisning for studerende.

Studierabat
på alle
kurser og
foredrag

- en alsidig aftenskole

ILD - Inspirer, Lær & Del - på Arts
Foreningen ILD er en platform
for studerende ved Faculty of
Arts på Aarhus Universitet, der
har som formål at skabe større
vidensdeling blandt de studerende
og styrke det faglige studiemiljø.
ILD - Inspirer, lær og del - er en
forening af studerende og for
studerende. Et forum hvor du som
studerende kan komme på banen,
lære af dine medstuderende,
dele din viden inden for et felt og
være med til at inspirere andre
til arbejdet med emner indenfor
dit fag.

D er
af hold es
lø b end e
arrangementer, som typisk er af
en times varighed, der består af
korte inputs af studerende og
efterfølgende diskussion eller
spørgsmål. Der er altid kolde øl,
kaffe og lidt til ganen, og vores
arrangementer er gratis og for alle.
www.facebook.com/foreningenild
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Det grønneste Aarhus?
Hvor flygter jeg hen, når solen bager i bylivet og foråret er i fuldt
flor? Hvor kan man hænge ud i sommermånederne? Hvor kan jeg få
udendørsoplevelser ud over det sædvanlige?
Aarhus betyder inde- og udeliv og
specielt de grønne arealer er en
essentiel del af, hvad byen har at
tilbyde. Aarhus er fyldt med grønne
og græsfyldte fristeder – fra de
små bypletter ved Mølleparken og
Skanseparken til de større arealer,
som Marselisborg Mindepark og

Risskov. Uanset hvor næsen søger
hen findes der mange steder at
parkere sin picnickurv og gå på
opdagelse i en fin pendant til den
kulturelle bymidte. Vi har her lavet
en oversigt over mulighederne i
det fri.

Parker og strand
Parkerne er byens puls i foråret
og sommeren. Så snart solen
stråler i smilets by, trækker unge
som gamle ud i de skønne, grønne
arealer, byen har at tilbyde.
Botanisk Have er stedet, hvor
grillkullene gløder, og kolde øl
nydes sommeren lang. I haven
finder Zulu sommerbio sted
under åben himmel i juli måned og
tiltrækker studerende med trang
til tæpper, popkorn og kollektiv
hygge. I Universitetsparken
holder de studerende til, og her
afholdes både Kapsejlads, Sankt
Hans aften med bål og Danmarks
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største fredagsbar. Er du mere
til vand og sand, anbefaler vi
Den Permanente som stranden,
hvor byen kommer på afstand
i en blanding af strandtennis,
scoring og solbadning. Ellers
flokkes Aarhusianerne ligeledes til
Tangkrogen og Belhage for at nyde
vand og sol i mindre tætbefolkede
omgivelser. Mulighederne er
mange, når først foråret er i flor,
og udelivet for alvor tager fat i den
tørstige århusianer.

Dyrehaven

Risskov

Ofte refereret til som ”scorehaven”. Tag din ven/-inde under
armen og vis ham/hende, at du er
dyrenes ven – i hvert fald hjortens,
vildsvinets og ændernes. Tag cyklen
mod Moesgård og gå dig varm i det
smukke, bakkede landskab lidt uden
for Aarhus. Naturen både i og uden
for området er fantastisk, og haven
er absolut en søndagstur værd.

Løbernes og motionisternes
yndlingsspot. I Risskov er der lidt
for alle. Savner du udsigten og et
kig ud over Aarhus oppefra, er her
gode udkigsposter. Mangler du et
sportsligt input, kan du benytte det
udendørs placerede træningsareal
med blik over havnen og havet. Det
kuperede terræn gør det samtidig
til et spændende og udforskende
område for løbere og gående. Besøg
skoven i foråret, hvor ramsløgene er
lige til at plukke og pynte i salaten.

Mindeparken
Savner du store græsarealer til
at udfolde et spil petanque eller
vinde i fodbold, er mindeparken
det helt rigtige sted at opholde
sig. Her er masser af plads, både
til grill og grimasser. For de små
findes også legeplads, mens de

sportstrængende kan benytte
sig af de udendørs placerede
motionsmaskiner. Nyd samtidig godt
af udsigten over Aarhus og tag et
kig ind på Marselisborg slot, som til
tider åbner op for besøgende.
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Hvordan oplever jeg...

Aarhus udendørs?

Når vejret i Aarhus viser sig fra sin bedste side, er der intet bedre end at
kombinere oplevelser med udendørs aktiviteter. Elsker du loppemarkeder,
grøntsagsboder med ægte markedsstemning, en tur i forlystelsespark,
eller blot en dejlig cykeltur?

I alle tilfælde har Aarhus noget at
byde på. Vi har herunder samlet nogle
aktiviteter, der kan gøre det muligt at
opleve nye sider af Aarhus.
Tag et kig i HI BY-tasken, hvor du kan
finde VisitAarhus’ bykort, så du nemt
kan finde rundt!

42

Tivoli Friheden
Tivoli Friheden er Aarhus’ forlystelsespark, som med sine over 30
forskellige forlystelser samt placering i smukke, fredelige og idylliske
Marselisborg Skov danner ramme om en søndag i allerbedste ”Far til
fire”-stil. Er man dog ikke den store forlystelsesentusiast, men vil man
gerne have mulighed for at nyde parkens smukke omgivelser, afholdes
der fra maj og sommeren ud også forskellige koncerter med nogle af
de største, danske kunstnere.
www.friheden.dk

Bycykler i Aarhus
Aarhus har 450 bycykler, der
frit kan benyttes fra 1. april til
30. oktober. Cyklerne er gratis
og står placeret rundt omkring
i Aarhus. Du skal bruge en flad
20’er, som du får igen efter
endt tur. Der er mulighed for
at gribe en cykel i nord og tage
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strækningen til syd, hvor der ellers
er placeret cykelstandere, til den
næste ”tørstige” cyklist. Bycyklerne
repræsenterer en bæredygtig tanke
om en ren og forureningsfri by, hvor
grønne omgivelser udforskes og
byens profil forbliver ung og grøn.

Ingerslevs Boulevard
Mangler du et billigt og antikt
spisebord til din nye studielejlighed?
Lyder vintagetøj à la det, du kan finde
i mormors klædeskab og dagligstue
som guld i dine ører? Eller ønsker du
derimod blot at udvide din horisont
inden for kokkekunsten, så du til SUvenlige priser kan udforme retter,
der giver en kulinarisk oplevelse? I
så fald er Ingerslevs Boulevard lige
noget for dig! Tag din veninde eller
mor under armen og forbered jer
på at finde jeres indre kræmmere

frem og få erhvervet lidt billig
loppeguld. Uanset udbytte vil loppeog grønsagsmarkedet altid være en
god oplevelse.
Ingerslevs Boulevards torvesalg
af friske varer og sydlandsk
markedsstemning finder sted
hver onsdag og lørdag, mens
loppemarkedet afholdes den første
og tredje søndag i månederne april til
og med september fra 10.00-16.00.
www.ingerslevtorv.dk

Find dig et loppefund i Mølleparken
Foråret i Aarhus er på mange måder
synonymt med loppemarkeder og
fund til små guldmønter. Mølleparkens
flagstangmarked har forårsdebut
i april og løber frem til september
med afholdelse første søndag i hver
måned. Her er mere end bare tøj
og klude i alskens farver; mangler
du en lysestage til entréen eller en
stempelkande til køkkenhylden, kan
det være heldet er med dig. Markedet
er fyldt med lækre mærker,

fortrinsvis tøj, og der er penge
at spare, så længe du kridter
kreglerskoene og ikke vier tilbage
for en god omgang prutten-omprisen med de ivrige og ihærdige
sælgere. Husk at du også selv kan få
en stand på markedet og være med
til at sælge dit tøj videre til næste
værdige ejermand.
www.visitaarhus.dk/midtjylland/markederog-loppemarkeder
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Det eventfulde Aarhus?
Savner du events i løbet af sommeren, når halvdelen af vennerne er
smuttet på ferie i det sydlige Europa? Synes du, at det er svært at få
overblik, over de mange muligheder, som Aarhus har at byde på? Eller
savner du events at glæde sig til i de kolde efterårs- og vintermåneder?

Northside Festival
Northside Festival har på
fjerdeåret udviklet sig til én af
Danmarks største festivaler
og tiltrækker hvert år kendte
og ukendte kunstnere fra indog udland. Festivalen ligger i
midt-juni og giver for mange
eksamenstrætte studerende en
anledning til (næsten) legitimt at
nyde de velspillede, musikalske
toner til iskolde fadøl og en
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aarhusiansk sommerstemning,
når den er på sit højeste. Festivalen
finder sted ved Ådalen et par
minutter fra downtown Aarhus.
Det er muligt at købe både
endagsbilletter og partoutbilletter
forud for festivalen – skynd dig, first
mover-billetterne meldes udsolgt
hurtigt.
www.northside.dk

Kapsejlads
Need I say more? Det er
begivenheden, du som studerende
ikke må gå glip af.
Begivenheden,
der
med
kendisoptræden, nøgenløb, fadøl og
– selvfølgelig – selve kapsejladsen,
hvert år tiltrækker over 20.000
studerende. Hvad end du indtager
alkohol eller ej, vil du lade dig beruse
af atmosfæren, som emmer af

fælleskab og forårspositivitet,
når hele byens studerende tager i
Universitetsparken for at heppe for
deres medstuderende. Gå i samlet
flok (og så tidligt som muligt for
bedste pladser!) med medbragt godt
humør, morgenbrød og kolde øl og
forbered jer på en fantastisk dag.
www.facebook.com/kapsejladsen

Grøn Koncert: Fest for et godt
formål

Zulu sommerbio: Film under
åben himmel

Gør dig klar til en dag med ægte
festivalstemning! Hver sommer
turnerer Grøn Koncert med
skiftende danske musikere rundt i
landets større byer, og når crewet
stiller op i Marienlyst, bliver Aarhus
omdannet til én stor havefest.
Tag vennerne under armen og
solbrillerne på – men husk lige
regnslaget også, da det danske
sommervejr altid er upålideligt.
Overskuddet fra koncerterne
går til Muskelsvindfonden, så de
kolde fadøl kan købes med god
samvittighed!

Hvis vejret er med dig, så smut en
tur ned i Botanisk Have i slutningen
af juli måned, hvor TV2 Zulu
byder på udendørs biografhygge.
Hvert år kan du gratis se de nyeste
og mest omtalte film på
lærredet. Sørg for lidt lækkerier til
filmen, pak dig godt ind i et tæppe
og slå dig ned i parken til en
hyggelig
og
anderledes
biografoplevelse.

www.groenkoncert.dk

sommerbio-i-aarhus

w w w. z u l u .d k /z u l u - s o m m e r b i o/z u l u -
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Hvordan kan jeg studere...

med byliv omkring mig?
Har du brug for nogle lidt mere livlige omgivelser end læsesalen, som
kan inspirere dig i din opgaveskrivning? Er det blevet for ensformigt at
sidde indenfor lejlighedens fire vægge i eksamensperioden? Eller har du
bare lyst til en vellavet kop kaffe, mens du kan fordybe dig i læsningen?

Vi har her samlet en liste over
steder, hvor der både er hyggeligt
at være og gratis WiFi, så intet
kan stå i vejen for en effektiv dag
i studiets tegn!
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Slap af

Café Stiften

Studsgade 8

Banegårdspladsen 11

8000 Aarhus C

8000 Aarhus C

Kejserriget

Ris Ras Filliongongong

Vesterport 10

Mejlgade 24

8000 Aarhus C

8000 Aarhus C

Godsbanen

LYNfabrikken

Skovgaardsgade 3

Vestergade 49

8000 Aarhus C

8000 Aarhus C

Café Loco

Cafe gemmestedet

Mejlgade 46

Gammel Munkegade 1

8000 Aarhus C

8000 Århus C

Fredes flyvende tallerken

Løve’s Bog- og VinCafé

Østbanetorvet 2

Nørregade 32

8000 Aarhus C

8000 Aarhus C
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Tjeklisten til
den kommende Aarhusianer

Indboforsikring, boligstøtte, studiejob, praktikplads,
ny læge. Når man flytter hjemmefra eller blot til en
ny adresse, er listen over ting, som man pludselig
skal til at tage stilling til, laaaaang.
Med nedenstående checkliste har HI BY derfor forsøgt
at danne et overblik over de ting, du skal have styr på.

”

Da jeg flyttede hjemmefra, var jeg mildest talt
forvirret over de mange praktiske gøremål, der var
forbundet med en flytning. Jeg kunne godt have brugt
en nem oversigt eller tjekliste, så jeg hur tigt kunne
komme i gang med at nyde byens mange muligheder.

”

Victoria, 22 år.
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Når du flytter til Aarhus...
Søg SU: www.su.dk

Find et sted at bo. Tjek de her
sider ud:

Få dig en bankkonto og kontakt
din bankrådgiver om dit
økonomiske skift til studerende

Facebook-grupperne:
• Lejligheder til salg og leje
i Aarhus
• Bolig i Århus

Skaf nogle møbler til din
studenterhybel. Tjek disse sider
ud:

• Ledige lejligheder
• Ledige lejligheder i Danmark
www.boligportal.dk

www.ikea.dk

www.dortrinnet.dk

www.jysk.dk

www.ungdomsboligaarhus.dk/

Facebook-siderne:

www.kollegiekontoret.dk/

• Salg og køb i Aarhus og omegn
• Gratis eller billige ting Århus
omegn
• Sælges/Købes/Byttes Århus

www.kollegiumaarhus.kfum-kfuk.dk/
www.koll.au.dk/
www.aarhusbolig.dk

Brug for at forstå din
lejekontrakt? Læs gode råd

• Gives bort – Århus

her: www.lejeråd.dk
Gå ind på borger.dk
• M eld
f ly t ning
t il
Folkeregistret
og Post
Danmark
• Søg boligstøtte
• Find læge og tandlæge –
husk at tjekke studievenlige
priser

Tegn en indboforsikring (GF
Forsikring og Tryg har særlige
priser for studerende!)
Meld dig fra reklamer og gratis
aviser: www.postdanmark.dk/da/nejtak-til-reklamer/Sider/ reklamer-nejtak.aspx

t
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Ny by
- ny bank?

Vi er dér, hvor du er
Nyt studie i en ny by kræver overblik.
Tal med os om det økonomiske og skift til en
ansvarlig bank i dit nærmiljø.

Randersvej 69 | 8200 Aarhus N | 38 48 30 75 | randersvej@al-bank.dk
M.P. Bruuns Gade 22-24 | 8000 Aarhus C | 38 48 30 81 | aarhus@al-bank.dk
Haslevej 17 | 8230 Åbyhøj | 38 48 30 94 | aabyhoej@al-bank.dk
Skanderborgvej
53 190 | 8260 Viby J | 38 48 30 64 | viby@al-bank.dk
Frydenlunds Allé 1 | 8210 Aarhus V | 38 48 30 82 | frydenlund@al-bank.dk

Bestil TV og internet

Find dig et studiejob eller en
spændende praktikplads. Tjek
de her sider ud:

Meld dig til betaling af licens:
www.dr.dk/licens

Skaf dig en cykel og lær de
aarhusianske bakker bedre at
kende

www.jobbank.au.dk
www.jobbank.dk
www.go.dk
www.jobindex.dk/job/oevrige/student/

Find
en
cykel
billigt
på
hittegodsauktion: http://www.oj-auktion.

www.studiejob-aarhus.dk

dk/koeb-salg

www.studenterhusaarhus.dk/Studiejob--

En enkelt cykeltur? Tag en gratis
bycyklen rundt i Aarhus (se afsnit
om bycykler) .

og-praktikb%C3%B8rs.aspx

Eller tag med Aarhus’ bybusser.
Værd at vide:
Du kan spare penge ved at køre Off
Peak fra kl. 11-13 og 18-07 i hverdage
samt hele weekenden
A-busserne kører oftere end de
andre busser
Har du planlagt en længere
rejse, f.eks. til København? Der
er penge at spare...
Køb dig et Wildcard og spar 25-50
% på hver togbillet med Arriva eller
DSB www.dsb.dk/om-billetter-og-kort/
indland/kort/unge-og-studerende/wildcard/
Kører du kun med Arriva, kan det
betale sig at købe et Wundercard i
stedet www.wundercard.dk
Tag med linie 888 (www.abildskou.dk)
eller en rød billet bus (www.rødbillet.
dk) og kør til og fra København fra
kun 95 kr.
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www.jobjunction.dk/studiejob/aarhus/

Find studierabatter:
www.so.dk/studie/studierabatter.aspx

Facebook-siderne:
•
•
•
•

Aarhus on a budget
Et sødere SU-liv
Vink
We love Aarhus

•

aoa

Brug app’en Studiz eller besøg deres
hjemmeside: www.studiz.dk

t
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TEAMET BAG
HI BY Aarhus

Lea Stenfeldt Elmvang

Stine Stokbæk Jepsen

Grundlægger og ildsjæl bag HI BY
Aarhus. Lea studerer Design og
Business med speciale i Entrepreneurship på TEKO.

Projektleder og konceptudvikler hos HI
BY Aarhus. Stine er netop startet på
sit studie som Serviceøkonom på
Erhversakademiet.

Helle Marie Vad Jespersen

Mette Jeppesen

Kommunikatør, tekstforfatter og
oversætter hos HI BY Aarhus. Helle er
netop startet på sin kandidat i
Kognition og Kommunikation på
Københavns Universitet.

Kommunikatør, tekstforfatter og
oversætter hos HI BY Aarhus. Mette
studerer International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Kommunikation på Aarhus Universitet.
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“Vi byder de nye studerende
hjerteligt velkommen”

Viktoria Kostova

Helle Slørslev

Grafiker og multimediedesigner hos HI
BY Aarhus. Viktoria studerer Multimedia Design and Communication på
Erhvervsakademi Aarhus.

Kommunikatør, tekstforfatter og
oversætter hos HI BY Aarhus. Helle er
netop startet på sin kandidat i
Corporate Communication på Aarhus
Universitet.

Trine Skov Henriksen

Sisse Melsen

Grafiker og multimediedesigner hos HI
BY Aarhus. Trine studerer til at blive
Multimediedesigner på Københavns
Erhvervsakademi.

Tovholder og projektleder hos HI BY
Aarhus. Sisse er co-founder på
Shopsonline.dk og er netop startet på
sit studie som oplevelsesøkonom på
Aarhus Universitet.
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Tilbud og rabatter...
i HI BY-tasken?
Hos Team HI BY ønsker vi at give dig en blød studiestart og en varm
velkomst til studiebyen Aarhus. Derfor har vi i samarbejde med byens
virksomheder sørget for lidt ekstra fribilletter og tilbud, som du kan indløse
i løbet af dit første studieår. Her får du et lille overblik over vores tilbud
og rabatter til dig.

VisitAarhus: Bykort

Bernhardt : Få en gratis

Street Coffee: Rabatkort – få

Tuborg øl. Gælder frem til den
1. november 2014

en caffe latte til kun 5 kr.

Aros: Kaffepose samt få 50 kr.
rabat på Aros27 medlemskab

Heidi’s Bier Bar: Få månedens
flaskeøl gratis. Gælder frem til
d. 31. december 2015

OiSTER: Tilgodebevis på SIM-

Guldhornene: Få en gratis

kort samt få 50 % rabat på dit
OiSTER mobilabonnement de
første 3 måneder

Tuborg, HOF eller Gin Hass.
Gælder frem til d. 31. december
2015

The Australian Bar:Få tre
gratis shots. Gælder frem til d.
31. december 2015.
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Notater

60

Notater
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Morgenmad på
Globen Flakket
(hjemmelavet nutella!)

Løb dig fri fra
tømmermæn
dine i Risskov

Loppemarked på
Ingerslevs
Boulelvard

Tirsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

“Søndage i
Paradis” - spis
brunch og medbring dyne
til film i Øst for Paradis

Hep på AGF på
hjemmebane

Hør gratis
stand-up i Thorups Kælder

Slut eftermiddagen af med en kop varm
kakao på café Ziggy Sidewalk på Trøjborg

Eller er du mere til fart over feltet, kan du
tage en tur i Skøjtehallenved Risskov.

Pubquiz kl.20.00 i Studenterhus Aarhus (medlemspris: 40,- i entré)

Tag på udflugt i dyrehaven.
Snup cyklen eller bus 18
dertil - husk gulerødder til
dådyrene

Få kridtet danseskoene
Søndagssalsa fra kl. 18.00
i Studenterhus Aarhus
(medlemspris: 40 kr.)

Tag et spil pool på
Sharks (60 kr. før
18.00)

Fredagsbar crawl (se
vores guide til de bedste)

Vinterbadning ved Aarhus Minigolf på 2 for 1-drinks
på Herr Bartels
toppen af Bruuns
Den Permanente
Galleri (60 kr.)

Vinsmagning
på Løve’s Bog- og Vincafe
(smag den bedste drue
fra 17-19)

Gratis
fredagsforelæsning i byen

Brunch på
Gemmestedet (65 kr.)
- tapasanretning

Morgenmad
på Rarbar

Gå på opdagelse i
Kaffe fra det hippe spændende
Streetcoffee i
krydderier og billige madVestergade
varer i Bazar
Vest (snup bus 4A eller 15)

Ondt-i-hovedet i
onsdag på Bar Smil

Onsdag

Frugt & grøntmarked på
Ingerslevs Boulevard

Morgenmad på
midtbyens Cafe
Cross

Torsdag

Menta-madag på
Bar Smil (Spark ugen
igen med en kold øl)

En tur i regnbuen på
Tag en grillunder
Øst for Paradis Morgenmad på Aros (Brug din rabatarmen og smid dig i
Kejserriget
kupon og få års medlem- biotur med vennerne
Botanisk Have.
skab for kun 150kr)

Økologisk og
glutenfri frokost på
Café Glad

Morgenmad på
Jacobs Bar BQ

Mandag

Uge Kalender

Aarhus
Hjerteløb

24 We

25 Th

26 Fr

27 Sa

28 Su

29 Mo

24 Su

25 Mo

26 Tu

27 We

28 Th

29 Fr

31 Su

31 Fr

30 Th

29 We

28 Tu

27 Mo

26 Su

25 Sa

24 Fr

23 Th

22 We

Halloween
i byen

23 Tu

23 Sa

30 Tu

Newbees
Festival

22 Mo

22 Fr

Aarhus
Festuge

Newbees
Festival

21 Su

21 Th

30 Sa

20 Mo

20 Sa

20 We

30 Su

29 Sa

28 Fr

27 Th

26 We

25 Tu

24 Mo

23 Su

Juleparade og
midnatsshopping

31 We

30 Tu

29 Mo

28 Su

27 Sa

26 Fr

25 Th

24 We

23 Tu

Årets
gadefest

Slut Jul i Den
Gamle By

31 Sa

30 Fr

29 Th

28 We

27 Tu

26 Mo

25 Su

24 Sa

23 Fr

julebal
22 Mo Årets
Gløgglich på Train 22 Th

22 Sa

21 We

20 Tu

19 Mo

18 Su

17 Sa

16 Fr

21 Su

20 Sa

19 Fr

18 Th

17 We

16 Tu

21 Fr

20 Th

19 We

19 Su

19 Tu DHL stafet 19 Fr

21 Tu

17 Mo

18 Tu

17 Fr

18 Sa

17 We

18 Th

18 Mo

16 Su

17 Su

16 Th

15 Th

13 Tu

15 Sa Den Gamle By 15 Mo

13 Sa

12 Mo

11 Su

14 We

Start Jul i

11 Th
12 Fr

10 Sa

9 Fr

8 Th

7 We

6 Tu

5 Mo

4 Su

3 Sa

2 Fr

Januarudsalg

January
1 Th

14 Su

16 Tu

15 We

14 Tu

16 Sa

Aarhus
Mountainbike
Challenge

15 Mo

15 Fr

Sommer.Chillout.Aarhus

13 Th

14 Fr

14 Su

14 Th

12 We

for
13 Sa Mejlgade
13 Mo
mangfoldighed

12 Su

13 We

11 Tu

11 Sa

11 Th

12 Fr

12 Tu

10 We

9 Tu

10 Mo

9 Su

7 Su

6 Sa

5 Fr

4 Th

8 Mo

J-dag. Juleøllen
lanceres.

2 Tu
3 We

8 Sa

7 Fr

6 Th

5 We

10 Fr

5 Su

11 Mo

Danmarks største
fredagsbar og
idrætsdag

9 Th

9 Tu

8 Mo

8 Fr

10 We

8 We

7 Su

7 Th

9 Sa

7 Tu

6 Sa

6 We

10 Su

6 Mo

5 Fr

5 Tu

4 Tu

4 Sa

4 Th

4 Mo

2 Su

3 Mo

3 Su

December
1 Mo

November

1 Sa

3 Fr

2 Tu

3 We

2 Sa

2 Th

September
October

1 We

Food
Festival

September

Festival 1 Mo
1 Fr iGrimmeste
Brabrand

Danmarks

August

Kalender 2014 / 2015
2 Mo

28 Sa

27 Fr

26 Th

25 We

24 Tu

23 Mo

22 Su

21 Sa

20 Fr

19 Th

18 We

17 Tu

16 Mo

15 Su

14 Sa

13 Fr

12 Th

11 We

10 Tu

9 Mo

8 Su

7 Sa

6 Fr

5 Th

4 We

3 Tu

Valentins dag
i byen

February
1 Su

March

31 Tu

30 Mo

29 Su

28 Sa

27 Fr

26 Th

25 We

24 Tu

23 Mo

22 Su

21 Sa

20 Fr

19 Th

18 We

17 Tu

16 Mo

15 Su

14 Sa

13 Fr

12 Th

11 We

10 Tu

9 Mo

8 Su

7 Sa

6 Fr

5 Th

4 We

3 Tu

2 Mo

1 Su

April

30 Th

29 We

28 Tu

27 Mo

26 Su

25 Sa

24 Fr

23 Th

22 We

21 Tu

20 Mo

19 Su

18 Sa

17 Fr

16 Th

15 We

14 Tu

13 Mo

12 Su

11 Sa

10 Fr

9 Th

8 We

7 Tu

6 Mo

5 Su

4 Sa

3 Fr

2 Th

1 We

Kapsejlads i
Universitetsparken

13 Sa

12 Fr

11 Th

31 Su

30 Sa

29 Fr

28 Th

27 We

26 Tu

25 Mo

24 Su

23 Sa

22 Fr

21 Th

20 We

19 Tu

18 Mo

17 Su

16 Sa

15 Fr

Royal
Metal Fest

Aarhus
Pride

Classic Race
Aarhus

Latinerfestival

Art
Weekend

30 Tu

29 Mo

28 Su

27 Sa

26 Fr

25 Th

24 We

23 Tu

22 Mo

21 Su

20 Sa

19 Fr

18 Th

17 We

16 Tu

15 Mo

Årets
Vestergadefest
Aarhus City
Halvmarathon

Northside
Festival

10 We

9 Tu

8 Mo

7 Su

6 Sa

5 Fr

4 Th

3 We

2 Tu
Midnats
shoppingfestival

June
1 Mo

14 Su
14 Th Kræmmermarked
ved Tangkrogen

Århus

13 We

12 Tu

11 Mo

10 Su

9 Sa

8 Fr

7 Th

6 We

5 Tu

4 Mo

3 Su

2 Sa

SPOT
Festival

May
1 Fr

2 Th

Zulu Sommerbio
i Botanisk Have

Grøn
Koncert

31 Fr

30 Th

29 We

28 Tu

27 Mo

26 Su

Stella
PolAaris

ved
25 Sa Vikingetræf
Moesgård Strand

24 Fr

23 Th

22 We

21 Tu

20 Mo

19 Su

18 Sa

17 Fr

16 Th

15 We

14 Tu

13 Mo

12 Su

11 Sa

10 Fr

9 Th

8 We

7 Tu

6 Mo

5 Su

4 Sa

3 Fr

Aarhus Jazz
Festival

July
1 We

