
AALBORG: I aften, fredag, 
klokken 20 afvikles årets 
anden udgave af Fredags 
Fest i Karolinelund.

Denne gang er det Queen 
Machine, der i øvrigt gav et 
brag af en koncert på et ud-
solgt Skråen her i foråret. Med hits som ”We Will Rock 
You” og den legendariske ”Bohemian Rhapsody” videre-
fører Queen Machine den stolte arv fra det britiske super-
band.

Fredags Fest byder i år på yderligere ti navne - blandt de 
resterende er Infernal, Kato, Johnny Madsen, Rasmus 
Walter, Barbara Moleko og Lis Sørensen.

Queen Machine 
til Fredags Fest
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Af Tina Larsen  
og Michael Bygballe (foto)
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AALBORG: Der er aktiviteter 
for både de kreative, dem 
med lyst til naturoplevelser 
og til de sportsinteresserede 
- og til dem der gerne vil op-
leve det hele.

At ramme bredt og finde 
noget for enhver smag er af-
gørende for Aktiv Sommer, 
der er kommunens tilbud 
om aktiviteter i sommerferi-
en til skoleelever i 4.-10. 
klasse.

I år fejrer tilbuddet sin 35 
års fødselsdag, og selve tan-
ken bag er der ikke ændret 
ved. Ganske som da Aalborg 
Kommune lancerede idéen i 
1980, handler det om at til-
byde aktiviteter til de børn, 
der går hjemme i sommerfe-
rien.

Oplevelser, hygge og venskab
- Vi vil give dem muligheder 
for en masse oplevelser, at 
hygge sig og skabe nye ven-
skaber, siger Karin Bornæs, 
der tovholder på projektet i 
Skoleforvaltningen.

- Vi ser, at mange af børne-
ne knytter bånd og aftaler 
med elever fra andre skoler, 
at de skal mødes om aktivi-
teterne igen det følgende år.

Det er vigtigt for initiativ-
tagerne hele tiden at have 

fingeren på pulsen og ram-
me det, der interesser børn 
og unge. 

- Når vi er ude ved aktivite-
terne gør vi meget ud af at 
tale med eleverne og in-
struktørerne. Er der noget, 
de mangler? Har de idéer til, 
hvad der kan være sjovt? 
Derudover evaluerer vi også 
selv, siger Karin Bornæs. 

- Personligt kunne jeg godt 
tænke mig et par nye ting 
hvert år, men vi ændrer ikke 
bare for at ændre, hvis tinge-
ne ellers fungerer og er en 
succes.

Nye aktiviteter og interesser
I år er der 41 forskellige til-
bud, de er enten gratis eller 
til rabatpris. 

- Jeg håber, at børnene får 

øjnene op for aktiviteter, de 
ikke kendte til i forvejen. Og 
interesser der måske varer 
ved efter sommerferien, si-
ger Karin Bornæs.

Billetterne er samlet i et 
hæfte, der blev udleveret på 
skolerne op til ferien. Blandt 
nyhederne er Gug Rope 
Skipping, kinesisk, graffiti-
værksted, wrestling samt 
klar, parat, sy.

En aktiv 
sommerferie
OPLEVELSER: Der er aktiviteter for enhver smag i kom-
munens sommerferietilbud til skolelever i 4.-10 klasse.

Wakeboard er et af de nye tilbud i Aktiv Sommer. Det foregår i denne og næste uge samt i uge 32.

 {Det er et tilbud til skoleelever fra 4. til og med 10. klasse.

 {De får udleveret kuponhæfter op til sommerferien, de giver ra-
bat eller gratis adgang til en række aktiviteter i Aalborg Kommune 
i ferien. 

 { I år er der 41 forskellige aktiviteter, de foregår i hele sommerfe-
rien - dog primært i ugerne 27, 28 og 32.

 {Det samlede budget er på 300.000 kroner. Foreninger, kultur-
liv og andre modtager et honorar for at arrangere aktiviteterne.

 {Skoleforvaltningen samt Sundheds- og Kulturforvaltningen 
samarbejder om planlægning og koordinering.

 {Der er sendt omkring 14.000 kuponhæfter ud til skolerne, der-
til kommer aktiviteter der kræver tilmelding på forhånd.

 {Mere info på www.aktivsommeraalborg.com

FAKTA
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» Vi vil give dem  
muligheder for en 

masse oplevelser, at 
hygge sig og skabe nye 
venskaber.
KARIN BORNÆS, Aktiv Sommer

Queen Machine spiller i Karoli-
nelund i aften.  Arkivfoto

AALBORG: Skuespillere fra 
Aalborg Teater flytter fra 
1. august ind i boligområ-
det GrønneParken i det 
østlige Aalborg.

Målet for Alabu Bolig er 
at synliggøre GrønnePar-
ken som et sted for alle. 

- Vi er som nordjysk 
landsdelsscene interesse-
ret i at komme i kontakt 
med alle nordjyder. I for-
længelse af vores Borger-
sceneforestilling ”9220 - 
portræt af en bydel”, hvori 
de medvirkende borgere 
kom fra det østlige Aal-
borg, og som bl.a. spillede i 
kulturhuset Trekanten, er 
det en oplagt mulighed for 
teatret at forsøge at arbej-
de videre med kendskabet 
til teatret i bydelen via det-
te samarbejde, siger Tho-
mas Villefrance, PR-chef 
på Aalborg Teater.

Til august flytter den før-
ste skuespiller ind. Skue-
spillerne har deres daglige 
virke på teatret i perioden, 
hvor de bor i GrønnePar-
ken. 

Samarbejdet er et blandt 
flere initiativer det seneste 
år, hvor Alabu Bolig i sam-

arbejde med beboerne har 
arbejdet for at synliggøre 
boligområdets kvalitet. 
Navnet GrønneParken er 
også et resultat af en bebo-
erafstemning.

- Vi har en plan om at vi-
se resten af Aalborg, at der 
i GrønneParken findes et 
boligområde med moder-
ne lejligheder med lys, luft 
og udsigt til store grønne 
områder og Limfjord. Der-
for vil vi blandt andet også 
gerne have kulturen med 
ind som ambassadører for 
området, forklarer Klaus 
Ringgaard, direktør i Ala-
bu Bolig.

Samarbejdet er i første 
omgang aftalt til at vare et 
år. Det er målet, at beboer-
ne i området i perioden får 
en eller flere kulturople-
velser samt besøg på Aal-
borg Teater. 

- GrønneParkens beboe-
re og jeg arbejder hver dag 
på at gøre området til et 
endnu mere attraktivt sted 
at bo for aalborgensere og 
tilflyttere, og dette er lille 
et skridt i den retning, slut-
ter Klaus Ringgaard.

Kulturen møder 
GrønneParken

Der bor cirka 1.200 mennesker i GrønneParken - og de får snart 
selskab af skuespillere fra Aalborg Teater.

 » Jeg håber, at børnene får øjnene op for  
aktiviteter, de ikke kendte til i forvejen. Og inter-
esser der måske varer ved efter sommerferien.
KARIN BORNÆS, tovholder på projekt Aktiv Sommer


