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H.M. Dronningen
besøger Aarhus

fredag 3. og
lørdag 4. juni

Aarhus fejrer

Dronningen
Vær med til at fejre Dronningen i Aarhus City
Fredag 3. juni
Kl. 10.00 Dronning Margrethe ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Honnørkajen, Havnepladsen
Kl. 10.30 Dronning Margrethe kører i karet fra Havnepladsen og gennem Strøget op til Rådhuset
Kl. 10.45 Vær med, når Dronningen fejres fra balkonen på Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen

Verdensbilleder og

Lørdag 4. juni
Kl. 10.00 Dronning Margrethe besøger Store Torv og handelslivet i Aarhus City
Kl. 12.00 - 17.00 Deltag i stor royal folkefest i Mindeparken
Kl. 13.00 Oplev Dronningens karetkørsel til Mindeparken
Kl. 21.30 Afsejling med underholdning på Honnørkajen, Havnepladsen
Se desuden den flotte fotoudstilling om Dronning Margrethe på Store Torv
(udstillingen kan opleves fra 3. juni til 1. juli 2022).
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Som del af sommertogtet med Kongeskibet Dannebrog
gæster Hendes Majestæt Dronningen Aarhus i dagene
3. og 4. juni 2022, hvor byen er klar med en stor, folkelig og festlig fejring, der også byder på en markering af
Majestætens 50-års regeringsjubilæum.
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Fredag 3. juni kl. 10.00 ankommer H.M. Dronning Margrethe med kongeskibet Dannebrog til Havnepladsen,
hvorefter Hendes Majestæt kører med karet gennem
Aarhus City frem til Rådhuspladsen, og alle byens borgere og gæster får hermed mulighed for at fejre majestæten på festligste vis i byens rum.

Koncerter og underholdning på
Bispetorvet og aftenåbne butikker
til kl. 22.00 fredag 3. juni

På Bispetorvet kan du fredag eftermiddag og aften
se frem til gratis musik og underholdning med Chief
1, Anna David og X Factor finalist Kári og flere andre
spændende indslag.
Samtidig står byens butikker klar med aftenåbne døre til
kl. 22.00, så der er rig mulighed for at gøre en god handel og få masser af gode oplevelser med hjem.
Vi glæder os til at byde velkommen til H. M. Dronningen
og Royale Verdensbilleder i Aarhus City.

Dronningen på Store Torv,
stor folkefest i Mindeparken og
fotoudstilling af Dronningen

Lørdag 4. juni kan Dronningen igen opleves i midtbyen,
når hun kl. 10.00 besøger Store Torv og aflægger to af
torvets butikker et besøg med Aarhus City Forening
som vært.
Om eftermiddagen arrangerer Aarhus Kommune en
folkefest i Mindeparken med musik, underholdning og
meget andet – igen med Dronningens tilstedeværelse.
På Store Torv kan du desuden hele juni måned opleve
en helt særlig fotoudstilling om H.M. Dronningen og
hendes mange besøg i Smilets By gennem årene.

Claus T. Bech,
Direktør i Aarhus City Forening

dine sanser

Se hele programmet for fejringen af Dronningen på: www.aarhusfejrerdronningen.dk

Verdensbilleder-avisen
Avisen udkommer med JPAarhus onsdag 1. juni 2022.
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Foto: Kim Hauggard

fredag 3. juni

VIND

KONGESKIBET
LÆGGER TIL KAJ
i Aarhus

Fredagens program fortsætter med en karettur fra
Havnepladsen og op til Rådhuset, hvor Dronningen
hyldes på Rådhusets balkon.
Læs mere på side 8.

Kongeskibet Dannebrog
Foto: Kim Hauggard

”Dronningen betyder rigtig meget for Aarhus og aarhusianerne. Hun har studeret i Aarhus som ung, og i dag
besøger og handler hun ofte i byen og bor på Marselisborg Slot både til påske og ved andre højtider. Det gør
aarhusianerne glade, og det samler os! Derfor skal alle
sejl sættes til, når Kongeskibet Dannebrog lægger til
kaj i Aarhus, og vi skal fejre Hendes Majestæt,” understreger Claus. T. Bech.

• Kongeskibet Dannebrog er navngivet af
Dronning Alexandrine i København i 1931
og hejste kommando første gang 26. maj 1932.
• Dannebrog tjener som officiel og privat residens
for H.M. Dronningen samt øvrige medlemmer af
den kongelige familie, når de er på sommertogt
i hjemlige farvande eller på oversøiske officielle
besøg.
• Skibet tager under sine togter også del i opgaver
som for eksempel farvandsovervågning, søredning
og uddannelse af kommende officerer.
Kilde: Kongehuset.dk

Foto: Per Ryolf

Det bliver en stor dag i Smilets By, når Dronningens
skib Dannebrog ankommer til Aarhus. Kongeskibet
Dannebrog blev bygget i 1931-1932 og tjener som officiel og privat residens for den kongelige familie på
sommertogt i Danmark, eller når de er på oversøiske
officielle besøg.
Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig til at være
vært for Hendes Majestæt Dronningen, når hun lægger
til kaj i Aarhus:
”Vi glæder os over, at Dronningen for første gang ankommer til Aarhus som del af et officielt sommertogt
med Kongeskibet Dannebrog. Dronningen kan se frem
til et yderst spændende og mangfoldigt program, som
over to dage byder på et væld af oplevelser og viser
både nye og velkendte sider af Dronningens Aarhus.
Dronningen vil møde en række spændende mennesker fra mange forskellige dele af byen – fra byparken i
Gellerup til toppen af Danmarks højeste hus. Desuden
er hele byen inviteret til at møde Dronningen på karetture gennem byen og ved en stor folkelig fejring i
Mindeparken lørdag i anledning af Majestætens 50-års
regeringsjubilæum,” siger Jacob Bundsgaard.
På kajen i Aarhus vil Dronningen blive mødt af flag
og smilende aarhusianere, der er klar til at byde hende velkommen. Også direktør i Aarhus City Forening
Claus T. Bech glæder sig over besøget:

Foto: Kim Hauggard

D ro n n i n g e n s s o m m e r t o g t i n d l e d e s f re d a g 3 . j u n i k l . 1 0
m e d a n l ø b a f K o n g e s k i b e t D a n n e b ro g v e d H a v n e p l a d s e n
i A a r h u s M i d t b y. H e r m o d t a g e s D r o n n i n g e n a f b l a n d t a n d r e
b o r g m e s t e r J a c o b B u n d s g a a r d o g e n f e s t k l æ d t b y.
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DRONNINGEN
BESØGER RÅDHUSET
i Aarhus

Karettur
kl. 10.30

gennem
Aarhus midtby fra
Havnepladsen til
Rådhuset
fredag 3. juni

N å r D ro n n i n g e n a n k o m m e r t i l A a rh u s f re d a g 3 . j u n i ,
s k a l h u n b l a n d t a n d e t p å k a re t t u r r u n d t i b y e n ,
mens hun også skal besøge det ikoniske rådhus.

Programmet efter frokosten byder på en række
spændende besøg rundt i Aarhus. Generationernes
Hus, Aarhus Universitet, de frivillige ReThinkers hos
VisitAarhus, bioteknologivirksomheden Pond A/S og
Aarhus Havnecenter glæder sig alle til at modtage
Dronningen og fortælle om vigtige emner som læring,
bæredygtighed, innovation og fællesskaber.
Om aftenen er Hendes Majestæt Dronningen inviteret
på middag i toppen af Lighthouse. Der venter Dronningen en udsøgt middag i Danmarks højeste hus med en
formidabel udsigt over byen.
Foto: Per Ryolf

Efter Dronningen er ankommet med Kongeskibet Dannebrog fredag 3. juni, fortsætter fredagens program
med en karettur rundt i Aarhus midtby, heriblandt
Strøget. Kareten eskorteres af Gardehusarregimentets
Hesteeskadron, og tilskuerne langs ruten kan glæde
sig til et spektakulært syn med flere end 50 flotte heste
i eskorten.
Når Dronningen ankommer til byens ikoniske rådhus, kan de mange fremmødte glæde sig til at hylde
Majestæten på balkonen. Herefter deltager Dronning
Margrethe i en frokost i Rådhushallen sammen med
inviterede gæster.

På kortet herunder kan du se, hvor du skal stille dig, hvis du gerne vil have mulighed for at vinke til Dronningen. Grafik: Aarhus Events

St
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g

et

Foto: Per Ryolf

Havnepladsen A

B Rådhuset

Fredag 3. juni - programoversigt:

DOKK1

Karetruten
Fredag
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Kl. 10.00

Anløb af Kongeskibet Dannebrog
ved Havnepladsen i Aarhus Midtby

Kl. 10.30

Karettur fra Havnepladsen til Rådhuset
– kareten eskorteres af flere end 50 heste

Kl. 10.45

Hyldest på Rådhusets balkon
efterfulgt af frokost i Rådhushallen
for inviterede gæster

Kl. 12.35

Besøg i den nye Universitetsby
– det tidligere Kommunehospital

Kl. 14.00

Besøg i Generationernes Hus på Aarhus Ø

Kl. 14.40

Møde med de frivillige ReThinkers
hos VisitAarhus

Kl. 15.15

Præsentation af bioteknologivirksomheden Pond A/S, Aarhus Havn.

Kl. 15.40

Besøg i Aarhus Havnecenter

Kl. 19.15

Middag på 44. etage i toppen af Lighthouse,
Danmarks højeste hus

Vær med når

Traditionsrig bogbutik

Den første butik, som Dronningen skal besøge,
er Kristian F. Møllers Boghandel – en selvstændig, traditionsrig og familieejet boghandel
grundlagt i 1905.
I butikken har man et bredt udvalg af nye og aktuelle bøger med specialer om kunst, arkitektur,
foto og engelske paperbacks, mens butikken
også rummer en inspirerende børnebogsafdeling. Kristian F. Møllers helt store styrke er dog
skønlitteraturen, hvor de har et stort udvalg
for alle slags læseheste. Butikken er desuden
kendt for at holde velbesøgte forfatterarrangementer, hvor læserne kan møde spændende
forfatternavne.
Udover at hilse på indehaver af Kristian F. Møllers
Boghandel, Marianne Møller, bliver Dronning
Margrethe også introduceret for salgsassistent
Camilla Groth Pejtersen. Hun står bag det nytænkende læseprojekt #kfmungelæser, som er
blevet en populær læseklub for de helt unge.
For det arbejde vandt Camilla ”Detailhandlens Fagprøvepris”, mens hun også modtog
boghandlernes elevpris.

DRONNINGEN
BESØGER BYENS
HANDELSLIV
D r o n n i n g e n m o d t a g e s p å S t o r e To r v a f d i r e k t ø r i A a r h u s C i t y
F o r e n i n g , C l a u s T. B e c h , h v o r h u n b e s ø g e r t o s p æ n d e n d e b u t i k k e r
l ørdag 4. juni fra kl. 10.00. Det bliver med fokus på både bøger og sko!
Det bliver en festdag for hele Aarhus' handelsliv, når
Dronning Margrethe besøger byen lørdag 4. juni.
Direktør i Aarhus City Forening, Claus T. Bech, som har
fået æren af at modtage Dronningen på
Store Torv, når hun skal besøge byens
handelsliv, glæder sig meget til besøget
på både foreningens og handelslivets
vegne!
”Det er en stor ære at få lov til at byde
velkommen til Dronning Margrethe samt
være en del af hendes besøg her i
Aarhus, og samtidig er besøget en stort
cadeau til byens detailhandel, dets
medarbejdere og bylivet som helhed.
Dronningen skal besøge byens handelsliv og forbi de to butikker Kristian
F. Møllers Boghandel og skobutikken
Foto: Kim Hauggard
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Roccamore på Store Torv i Aarhus. Det er to butikker,
som på hver deres måde gør det fantastisk,” forklarer
Claus T. Bech.
Butikkerne i byen beskæftiger mange
mennesker, og hele branchen er i stor
og positiv udvikling. Her har man stadig
fokus på de fysiske butikker, den menneskelige kontakt og den gode service, og
det er blandt andet noget af det, som
Dronningen får lov til at opleve på dagen,
hvor alle er velkomne til at overvære Dronningens besøg på Store Torv.
Efter besøget på Store Torv besøger
Dronningen den nye bypark på toppen af
Salling.
Claus T. Bech,
direktør Aarhus City Forening

Nytænkende skobutik

Efter besøget hos Kristian F. Møllers Boghandel går turen
tværs over Store Torv til den nyere skobutik Roccamore.
Roccamore er stiftet af Frederikke Antonie Schmidt i
2015, og brandet solgte sidste år 30.000 par håndlavede sko. Roccamore er stadig i vækst både i de fysiske
butikker samt online, og indehaveren Frederikke har
vundet blandt andet E-handelsprisen samt modtaget
en Børsen Gazelle.
I butikken kan man købe flotte, behagelige højhælede
sko, som er håndlavede i Italien og videnskabeligt
testet af Hvidovre Hospital til at løfte 44 procent af
fodens tryk. Det tager ofte tre måneder at lave en
Roccamore sko, og i den proces er der 17 forskellige
mennesker i arbejde for at få alt på plads.
Frederikke Antonie Schmidt har gået på den prestigefyldte designskole Polimoda. Herefter arbejdede hun
for en række luksusbrands, inden hun bosatte sig i
København for at udvikle sit eget skobrand. Tidligere i
år rykkede Roccamore fra en mindre butik i Volden til
de 281 m2 store lokaler på Store Torv midt i Aarhus.
”Det betyder meget for byen, at Dronningen besøger
os i forbindelse med dette års sommertogt. Jeg tror,
at besøget er med til at samle os og skabe glæde, for
i Aarhus er vi stolte af vores Kongehus, og vi sætter
stor pris på Dronningens besøg, som er en stor anerkendelse af byens butiksliv og dets medarbejdere,”
lyder det afsluttende fra direktør i Aarhus City Forening,
Claus T. Bech.

Frederikke Antonie
Schmidt, stifter af
Roccamore.

”Vi glæder os utrolig meget til at kunne invitere
Dronningen indenfor som den allerførste gæst i den
helt nye 1.400 kvm. bypark på toppen af Salling, inden
byparken åbner officielt for offentligheden 17. juni.
I den nye bypark kan man opleve haver med frodig
beplantning og høje træer, gangbroer, himmelgynger,
solkroge, kunstinstallationer og en udkigsplatform i 3
5 meters højde over Strøget og med panoramaudsigt
over Aarhusbugten.”
Marianne Bedsted, Direktør i Salling.

Salling

Efter besøget på Store Torv kører Dronningen videre
til Salling, hvor Hendes Majestæt besøger den nye
bypark "Salling Roofgarden" på
toppen af Salling. (Besøget hos
Salling er lukket for gæster)
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ET SÆRLIGT SMYKKE
knytter Dronningen til Aarhus

A a rh u s K o m m u n e g a v D ro n n i n g M a rg re t h e e n s æ r l i g g a v e
p å h e n d e s 7 5 - å r s f ø d s e l s d a g - e n 4 0 x 4 0 m i l l i m e t e r s t o r b ro c h e
b e s a t m e d n i b r i l l a n t e r. I d a g e r d e t e t s m y k k e ,
D r o n n i n g e n o f t e b æ r e r, n å r h u n e r i b y e n .

Det er arkitekten Alice Rosborg, der har skabt smykket i forbindelse med udvidelsen
og omlægningen af Strøget i Aarhus i 2001/2002. For at beskytte træerne blev der
designet en helt særlig kunstnerisk rist, hvis slyngninger bl.a. symboliserer åens forløb
– og det er altså denne rist, som danner forlæg for Dronningens ”Aarhus-broche”.

Foto: Kim Hauggard

Design: Alice Rosborg, arkitekt MAA.
Eneforhandling: Guldsmed Boye, Aarhus.

Hendes Majestæt Dronningen råder over en meget
stor smykkesamling, som hun benytter med både
omhu og omtanke. For Dronning Margrethe er smykker
nemlig ikke bare smykker – de er symboler, som bærer
minder, kontinuitet og historie med sig.
På den måde gemmer der sig også en helt særlig historie bag én af Dronningens brocher, som hun ofte
har på, når hun besøger Aarhus og som faktisk trækker tråde til byens handelsstrøg. Smykket blev givet
til Dronningen på hendes 75-års fødselsdag af Aarhus
Kommune, og det er egentlig skabt med inspiration fra
en rist omkring et træ.
Det er arkitekten Alice Rosborg, der har skabt smykket
i forbindelse med udvidelsen og omlægningen af
Strøget i Aarhus i 2001/2002. For at beskytte træerne
blev der designet en helt særlig kunstnerisk rist, hvis
slyngninger bl.a. symboliserer åens forløb – og det er
altså denne rist, som danner forlæg for Dronningens
”Aarhus-broche”. I den særlige udgave til Dronningen
er den 40 x 40 millimeter store broche besat med ni
brillanter, hvor de otte af dem symboliserer Dronningens børnebørn.
”Det er en meget interessant historie, der gemmer sig
bag Dronningens smykke, fordi det knytter hende til
byens historie. Jeg husker selv tydeligt, da Ryesgade
og Søndergade blev slået sammen, og Alice Rosborgs
design til risterne var et led i en forskønnelse af de
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to gader. I dag bringer det naturligvis stor glæde, at
man kan se, at Dronningen holder af og stadig bruger
smykket,” forklarer direktør for Aarhus City Forening
Claus Bech.

Smykker på udstilling

Hvis du ikke kun vil nøjes med at se billeder af Dronningens smykker, så har du mulighed for at besøge en helt
særlig udstilling. I forbindelse med Hendes Majestæt
Dronningens 50-års regeringsjubilæum markerer
Kongernes Samling nemlig fejringen med særudstillingen ”En dronnings smykkeskin. 50 år på tronen fortalt i smykker”.
Det er en udstilling, der vises på Amalienborgmuseet
i København til og med 23. oktober 2022, og her er
Aarhus-brochen udvalgt af Dronningen som et af hendes helt særlige smykker på udstillingen.
Udstillingen præsenterer for første gang nogensinde
over 200 kendte og mindre kendte smykker fra Dronningens smykkesamling. Hvert smykke i udstillingen
bærer en historie og referer til en eller flere private eller officielle begivenheder og Dronningens 50-årige
regeringsperiode.
Som en helt særlig oplevelse i udstillingen har Dronningen selv indvilliget i at lægge stemme til den audioguide, som de besøgende får udleveret.
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VIND

Dronningens smykke
I forbindelse med Dronningens sommertogt
til Aarhus udlover Aarhus City Forening og
Guldsmed Boye en unik præmie! Nu kan du
nemlig vinde Dronningens smukke broche i en
sølvudgave.
Smykkets slyngninger illustrerer byens organiske rødder, livets træ og åens forløb. Brochen
til Dronning Margrethe blev oprindeligt udført
i 18 karat guld og blev forsynet med ni brillanter. Den var designet af arkitekt Alice Rosborg, mens det var Guldsmed Boye, der stod
for udførelsen. Siden har Guldsmed Boye med
stor succes solgt en sølvversion af brochen –
og det er altså et af de smykker, som du har
mulighed for at vinde. Det er indehaver Lars
Boye, der sponsorer brochen, du kan vinde:
”Vi har valgt at sponsorere smykket, fordi vi
gerne vil være med til at fejre Dronningen her i
Aarhus, og jeg er sikker på, at det bliver nogle
gode dage,” understreger Lars Boye.
Du deltager i konkurrencen på
Aarhus City Forenings Facebook side

Facebook.com/AarhusCity

fra fredag 27. maj til og med søndag
5. juni. Vinderen offentliggøres på
Facebooksiden.

FRIVILLIGE STÅR
PÅ FØRSTE RÆKKE
når Dronningen besøger Aarhus

D e r s k a l v æ r e s t y r p å a l l e d e t a l j e r, n å r H. M. D r o n n i n g e n
b e s ø g e r b y e n . D e n s t o re k o o rd i n e r i n g s i n d s a t s k u n n e i k k e k l a re s
u d e n h j æ l p f r a Vi s i t A a r h u s ’ f r i v i l l i g e R e T h i n k e r s .

”Det er en festdag, og jeg vil gerne
være med til at hylde Dronningen.
Jeg må indrømme, jeg er meget
imponeret over det program
Dronningen skal igennem på de
to dage, hun er her. Så jeg vil gerne
bruge nogle timer på at byde ind
med min hjælp.”
Annette Velling

Foto: Per Bille

Når H.M. Dronningen besøger Mindeparken i Aarhus
lørdag 4. juni, er der lagt op til en stor folkefest med
mange aktiviteter. Besøger du selv parken på dagen,
vil du opleve forskellige zoner med mange aktiviteter.
For at det hele skal glide på den rigtige måde, vil VisitAarhus’ frivillige kaldet ReThinkers blandt andet guide
folk, så de står de rigtige steder, når Dronningen bevæger sig rundt. Det forklarer Ulla Lund, frivilligchef i
VisitAarhus.
”Der er flere forskellige opgaver for vores frivillige i
parken. Nogle hjælper med at stille det hele op, mens
andre agerer frivillige velkomstværter på selve dagen,
hvor de hjælper folk på vej og fortæller om programmet. Vi står ved alle indgange, så folk får den rigtige
information, når de ankommer,” understreger hun.

Hvorfor være frivillig?

Der er mange grunde til, at folk melder sig som frivillige
ReThinkers hos VisitAarhus, påpeger Ulla Lund:
”Overordnet set er det noget med at være en del af
et fællesskab. Vi har for eksempel mange seniorer,
som gerne stadigvæk vil være aktive og give noget til
samfundet. I lige præcis den her opgave så handler
det selvfølgelig også om, at man kan få lov til opleve
Majestæten på tæt hold. Det er simpelthen en unik
mulighed for at stå på første parket, når Dronningen
besøger byen,” afslutter hun.

Vi har stillet fire frivillige
spørgsmålet:
”Hvad får dig til at melde
dig som frivillig hjælp
i forbindelse med
Dronningens besøg
i Aarhus?”

”Jeg vil gerne være med til at vise min
by fra den gode side. På den her måde,
kan vi vise, at vi er en hjælpsom by,
hvor vi er gode til at hjælpe hinanden.”

DRONNINGEN BESØGER AARHUS

ReThinker

”Det er historisk, at
hun besøger byen, og
det vil jeg gerne være
en del af. For mig er
det her endnu en sjov
opgave som frivillig
ReThinker.”

|

Inga Bech

Sanne Leth

Jytte Sørensen
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"Jeg skal da bare være med! Jeg er
meget interesseret i Marselisborg Slot
og Mindeparkens historie, så det er
helt selvfølgeligt for mig at være en del
af den her dag.”
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• Frivilligprogrammet og de frivillige ReThinkers
blev skabt i årene op til og under Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017 og videreføres
nu af VisitAarhus.
• Visionen er fortsat at videreudvikle og forankre et
mangfoldigt og stærkt frivillighedsengagement,
som skal understøtte byens blomstrende kulturog erhvervsliv og være til glæde og gavn for hele
Aarhus samt byens gæster og borgere.
Har du også lyst til at være med, så læs mere på
www.visitaarhus.dk/frivillig-rethinker

Selina Alay

Frank Clifforth

Birger Vest

Maria Donna

Trylleshow med tryllekunstner
Birger Vest kl. 16.00

Glæd jer til de to trylleshows “Magi i Børnehøjde” og
”Den Store Trylleskole”, hvor Birger Vest skaber masser
af grin, begejstring og forundring, som børnene vil
huske og snakke om længe efter arrangementet. De
sjove og tempofyldte trylleshows er for hele familien
med børnene i centrum – hvor flere af dem inddrages
på scenen eller fra deres pladser. Oplev blandt andet
også den levende hvide tryllekanin Terkel, der bliver
tryllet frem på forunderlig vis.
Med tusindvis af shows i bagagen er Birger
Vest en meget erfaren børneunderholder, som
har optrådt i mange forskellige sammenhænge.
Han har blandt andet haft faste shows på
Oslobåden, været på turné i Grønland hele
7 gange og medvirket i Sommer
Summarum på DR1.

Musik og underholdning
for alle kl. 18.00
Selina Alay

Den dansk/indonesiske sanger og sangskriver
Selina Alay er nyeste skud på den danske urbanpopscene og glæder sig til at underholde med
sine pop- og R&B-prægede numre.

Frank Clifforth

Frank Clifforth blev landskendt, da han i 2016
deltog i X Factor. Frank synger med hjertet, og
med sin stærke vokal og særlige karisma er det
altid en fest at opleve ham på scenen.

Maria Donna

Maria Donna optrådte tilbage i 1990’erne med
store navne såsom Eiffel 65, Scooter og Sash og
har udgivet pop/rock-singlerne "Hjem til mig" og
"Knocking on the dancefloor".

16 |
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Kári

Kári fra X Factor kl. 19.30

Oplev også den vildeste performance, når vi byder X Factor-finalist Kári
velkommen på scenen med kendt musik fra TV-showet. Kári fik en flot
2. plads i dette års X Factor-finale, og glæder sig til at give den gas på
Bispetorvet i hjertet af Aarhus.
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Chief 1 og band

Anna David

Chief 1

Glæd dig!

Det bliver både nye hits og gamle nostalgiske sange, som du med garanti
kan synge med på og ren kærlighed
fra Chief 1, hans venner og gæster på
scenen samt et sublimt velspillende
band.

Verdensbilleder og

Christian Brøns
Koncert og musikfest
med Chief 1 & Friends kl. 20.00

Chief 1 har gennem mere end 30 år været en stor del af
det danske musiklandskab. Først som medlem af den
banebrydende hip-hopgruppe, Rockers by Choice,
senere som producer, sangskriver og gennem de sidste fire år som sanger og solist med adskillige radiohits
bag sig.
Han har deltaget i Toppen af Poppen, haft årets danske
sommerhit på P4 med ”Alt er Godt” og været finalist i
Melodi Grand Prix 2021. Chief 1’s seneste udgivelse
“Kunsten i at være ligeglad” havde intet mindre end
syv radiosingler og viser en reflekterende og alsidig
solist med noget på hjertet.
Med sig på scenen på Bispetorvet har Chief 1 Anna
David, Christian Brøns og Albert Heath.

aftenåbent

Anna David

fredag 3. juni

Christian Brøns

til kl. 22.00
i Aarhus City

Anna David er en awardvindende og dobbelt platinsælgende dansk artist med internationale rødder. Anna
David er en dygtig og erfaren performer med en fantastisk stemme, publikum elsker, når hun bl.a. fyrer op
for megahittet “Fuck dig“ og mange andre hits.

Christian Brøns bragede igennem lydmuren med sit
debutalbum “Du kan gøre hvad du vil” i 2001. 16 uger
som nr. 1 på tjeklisten, P3’s lytterpris, POP FM’s lytterpris og to Danish Music Awards.
Sange som “Du kan gøre hvad du vil”, “Bedst når vi er
to” og “Tilbage til hvor vi var“ er blevet danske evergreens.

Albert Heath
Samarbejdspartner:

Albert Heath

Med sine blot 18 år er Albert Heath en af de nye stjerneskud i dansk musik. Albert Heath er fra Aabenraa og
opdaget af Chief 1, som fik ham signet på verdens
største pladeselskab Universal Music. Albert synger
og spiller som en drøm. Han producerer og skriver selv
sin musik og er én man skal holde øje med i fremtiden.

PROGRAM

FREDAG 3. JUNI · BISPETORVET

KL. 16.00
BØRNE- OG FAMILIEUNDERHOLDNING
• “Magi i Børnehøjde” og ”Den Store Trylleskole”
med tryllekunstner Birger Vest
• Tryllerekvisitter til de første 300 børn – bl.a.
”Den magiske snor” og "De talende terninger"

KL. 18.00
MUSIK OG UNDERHOLDNING
FOR ALLE
• Oplev Frank Clifforth, Maria Donna og Selina Alay

KL. 19.30
X-FACTOR-FINALIST KÁRI
Kári giver den gas på scenen med kendte numre
fra dette års X Factor show

KL. 20.00
KONCERT OG MUSIKFEST
• Koncert med Chief 1 og band
• Gæsteoptrædener med Anna David,
Christian Brøns og Albert Heath
(Forbehold for programændringer)

DRONNINGEN BESØGER AARHUS
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DRONNINGENS
KARETTUR MOD
MINDEPARKEN
L ø rd a g 4 . j u n i k a n d u v i n k e t i l D ro n n i n g M a rg re t h e ,
n å r h u n k ø re r i k a re t m o d M i n d e p a r k e n .

Karettur
kl. 13.00

lørdag 4. juni
til Mindeparken

Foto: Per Ryolf

Når Dronningen besøger Aarhus, starter lørdagens program med et besøg hos byens handelsliv, som du kan
læse om på side 10 og 11. Herefter går turen videre til
byparken i Gellerup, hvor der vil være festlige indslag.
Dronningens formiddagsprogram slutter i Gellerup,
hvor Dronningen fejres i byparken og kan se frem til at
hilse på Bydelsmødre, som fortæller om deres arbejde
under corona-pandemien. Derudover er der ekvilibristisk underholdning fra Cirkus Tværs og en fremførelse
af Gellerupsangen af lokale musikere.
Efter en pause i programmet kører Dronningen i karet
fra Tangkrogen ud til Mindeparken, hvor der venter en
kæmpe folkefest med koncerter, madboder og zoner
med forskellige temaer.
Mange aarhusianere forventes at stå langs ruten, når
Dronningen kører ruten i karet, og det er altid et flot og
festligt syn, når borgerne vinker og møder kareten med
flag og smil.

Foto: Per Ryolf

– Her kan du vinke...

På kortet herunder kan du se, hvor du skal stille dig, hvis du gerne vil have mulighed for at vinke til Dronningen. Grafik: Aarhus Events

A Strandvejen

Lørdag 4. juni - programoversigt
Kl. 10.00

Dronningen modtages på handelslivets
vegne af direktør for Aarhus City Forening,
Claus T. Bech, på Store Torv.
Derefter rundvisning hos boghandler
Kristian F. Møller og skobutik
Roccamore på Store Torv.

Kl. 10.45

Besøg i Salling, hvor Dronningen bliver
præsenteret for Salling Roofgarden,
som åbner 17. juni.
(Lukket arrangement)

Kl. 11.20

Tur til Gellerup, hvor Dronningen får
orientering om ambitionerne med
Helhedsplanen, efterfulgt af en folkelig 		
fejring i byparken i Gellerup.

Kl. 12.00

Folkefest i Mindeparken starter.
Folkefesten er gratis at deltage i.

Kl. 13.00

Oplev Dronningens karetkørsel
fra Tangkrogen til Mindeparken
Programmet i Mindeparken
byder blandt andet på:
• Koncertoplevelse med et stort børnekor
i samarbejde med Sangkraft Aarhus og
Aarhus Jazz Orchestra. Indslaget er en
del af Music City Aarhus 2022.

Karetruten

Mindeparken B

• Afsluttende koncertoplevelse
med tre solister og band.
Kl. 21.30

Lørdag
20 |
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• Besøg i forskellige zoner med fokus
på unge talenter inden for gastronomi, 		
sport, design og fashion, børnekultur 		
(blandt andet musik og billedkunst)
samt håndværk.

Afsejling om aftenen med
underholdning på havneområdet.

Se hele programmet for
Dronningens sommertogt i Aarhus på:
www.aarhusfejrerdronningen.dk
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FOLKEFEST I
MINDEPARKEN

De forskellige zoner
i Mindeparken
Gastronomi

Madriget – oplev det bedste fra Østjyllands spisekammer. Når Aarhus inviterer til fest, skal der ikke
mangle noget. Derfor dækker de østjyske fødevareproducenter op med de mest udsøgte lækkerier og
specialiteter i Madriget. Det er her, Dronningen spiser
frokost med sine gæster, men Madriget kommer
også til at simre og summe af fællesaktiviteter, hvor
alle aarhusianere kan være med. Madriget inviterer
både store og små til bords, når vi giver alle de gode,
østjyske råvarer og produkter en kongelig behandling.

D e t b l i v e r e n f e s t l i g d a g i M i n d e p a r k e n i A a rh u s l ø rd a g 4 . j u n i ,
n å r D ro n n i n g e n h y l d e s m e d e n s t o r o g f e s t l i g b e g i v e n h e d .
Dronningen og resten af det fremmødte publikum i
Mindeparken kan glæde sig til en fantastisk koncertoplevelse med et stort børnekor i samarbejde med
Sangkraft Aarhus og Aarhus Jazz Orchestra. Koret
synger blandt andet den nykomponerede børnesang
"Solens Sang", som er skrevet i anledning af Music
City Aarhus 2022 af sanger og komponist Katrine
Stochholm. Parken vil på dagen være opdelt i forskellige zoner, der giver spændende eksempler på byens
unge talenter inden for gastronomi, sport, design og
fashion, børnekultur (heriblandt musik og billedkunst)
samt håndværk.
Festen i Mindeparken slutter med en herlig koncertoplevelse med tre kendte solister og band (navne
følger). Som der er tradition for ved Sommertogter
afsluttes besøget i Aarhus med et arrangement for
inviterede på Kongeskibet, som Hendes Majestæt
Dronningen er vært for.
Ved afsejling om aftenen vil der desuden
være et gratis, offentligt arrangement på
havneområdet.

Elite Sports Akademiet præsenterer to forskellige
sportsgrene: ballet og taekwondo. Desuden optræder Flying Superkids Junior, som dagen igennem
laver workshops.

Design og Fashion

Lifestyle & Design Cluster præsenterer en række
talentfulde designere og iværksættere, der alle
arbejder frem mod en grøn omstilling af branchen.
Udstillingen består af en række nyligt dimitterede designere fra VIA University College samt tre nystartede
brands. De vil alle være til stede på dagen, så gæster
i Mindeparken kan møde designerne og iværksætterne og høre om de udstillede kollektioner.
Officielt jubilæumsportræt, Per Morten Abrahamsen

Se hele programmet for
Dronningens sommertogt i Aarhus på:
www.aarhusfejrerdronningen.dk

Sport

Folkefest
fra kl. 12.00
lørdag 4. juni
i Mindeparken

Børnekultur og Talent Aarhus

Sammen med to kunstnere skal der laves kunstværker ved at klippe figurer i pap og stof, som valses
med sværte og trykkes på papir. Det kaldes monotypi. Værkerne kan være inspireret af eventyr med
konger og dronninger eller med trolde, hekse og sort
magi. På den måde sættes former og farver sammen
til eventyrlige fortællinger.
Talent Aarhus præsenterer desuden musik fra Aarhus
Musikskoles MGK-elever kombineret med Tegnecrew
fra Aarhus Billed- og Medieskoles BGK hold. To unge
kvindelige talenter fra hver sin del af musikkens verden fremfører et klassisk og et rytmisk stykke musik.

Håndværk

Plant en blomst og vær med i skabelsen af
Dronningens monogram i røde og hvide roser.
Se en dronningeværdig buket blive bundet, lad dig
henføre af sang, få et ballondyr med på vejen, se
en malende kunstner og en idérig snedker skabe
et kunstværk til Dronningen. I denne zone kan du
desuden se en håndværker lave hårkunst, og lade
dig inspirere og informere om alverdens muligheder
indenfor håndværksfagene.

SCENE

Mindeparken
4. juni 2022

5

1. Gastronomi
2. Sport

3
2

3. Design & Fashion

4
4

4. Børnekultur & Talent
Aarhus
5. Håndværk
6. Flying Superkids Junior

6

Bar
Dansk Røde Kors
Grundfos

WC

Isbil
Madboder
Spiseområder

Grafik: Aarhus Events

Vandposter
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1

STOR
FOTOUDSTILLING
viser Dronningen i Aarhus
K o m f o r b i S t o r e To r v f r a 3 . j u n i , h v o r d u k a n o p l e v e e n n y
udstilling, der gennem 34 billeder viser majestætens liv og virke i
A a r h u s . A l l e b i l l e d e r e r t a g e t a f J y l l a n d s - P o s t e n s f o t o g r a f e r.

Marselisborg, august 1968
De nybagte forældre med deres førstefødte kronprins
Frederik på bare tre måneder.
Foto: Jyllands-Posten

Hendes Majestæt Dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum markeres med et besøg i Aarhus 3. og
4. juni 2022. I den anledning udstilles på Store Torv 34
pressefotos fra majestætens liv og virke i byen.
Gennem årene har Dronningen besøgt Aarhus et utal
af gange, både som majestæt, hustru og mor. På udstillingen, som du finder udendørs på Store Torv, kommer du blandt andet med indenfor på Marselisborg

Slot og følger i Dronningens fodspor rundt i byen fra
1960 til i dag. Billederne afspejler dermed også en by,
en tid og en mode i forandring.
Udstillingen er blevet til i et samarbejde imellem Jyllands-Posten, Den Gamle By samt Aarhus City Forening. Alle billeder er taget af Jyllands-Postens fotografer, og de ældste af billederne er fundet i Den
Gamle Bys arkiver.

Aarhus Rådhus, 1967
Prins Henriks første besøg i Aarhus og en lang række
andre jyske byer. Sammen med kong Frederik IX, Dronning Ingrid og sin forlovede vinker han fra balkonen på
Aarhus Rådhus.
Foto: Jyllands-Posten
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To dronninger i Aarhus, maj 1979
Den engelske Dronning Elizabeth og Dronningen besøger Aarhus i 1979. Ankomsten var dramatisk, da
kongeskibet “Dannebrog” stødte på kaj, men der skete
ingen store skader, og de to dronninger kunne besøge
byen.
Foto: Johan Mikkelsen

Marselisborg, juli 1974
Kongefamilien ved rosenbedet i Marselisborg Slotshave. Haven åbnede for offentligheden samme år og
kan besøges af alle, når familien ikke er på slottet.
Foto: Klaus Gottfredsen

Fotoudstillingen
"Dronningen i Aarhus"
Direktør i Aarhus City Forening Claus T. Bech er glad for,
at det er lykkedes at samarbejde om den store udstilling:
”Jeg er utrolig glad for, at vi i et godt samarbejde med
Jyllands-Posten og Den Gamle By er kommet i mål
med at få denne udstilling op at stå, så vi kan vise historiske billeder af Dronningens mange besøg i Aarhus.
Jeg håber, at mange vil komme ud i byen og se udstillingen, som kommer til at stå på Store Torv hele juni
måned,” afslutter han.
”Jyllands-Posten har haft til huse i Aarhus i snart 151
år. Derfor har vores fotografer naturligt dækket dronningens mange besøg i byen over flere årtier. Det er
denne tilstedeværelse i Aarhus, der gør, at vi nu kan
udstille 34 pressefotos, der skildrer majestætens liv og
virke i byen,” siger ansvarshavende chefredaktør hos
Jyllands-Posten Jacob Nybroe.

Hendes Majestæt Dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum markeres med et besøg i Aarhus den
3. og 4. juni 2022. I den anledning udstilles på Store
Torv 34 pressefotos fra majestætens liv og virke i
byen.
Udstillingen er blevet til i et samarbejde imellem
Jyllands-Posten, Den Gamle By samt Aarhus City
Forening.
Alle billeder er taget af Jyllands-Postens fotografer.
De ældste af billederne er fundet i Den Gamle Bys
arkiver.
Udstillingen kan opleves på Store Torv fra 3. juni til 1.
juli 2022.
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ARoS UDFORDRER
DINE SANSER
Jakob Kudsk Steensen, Berl-Berl, Halle am Berghain, 2021.Live simulation.Commissioned by Light Art Space (LAS). Courtesy the artist. Timo Ohler

S o m m e re n p å A R o S b l i v e r f y l d t m e d o p l e v e l s e r f o r a l l e s a n s e r n e .
U d s t i l l i n g e n ” Ve r t i g o ” s æ t t e r f o k u s p å , h v o r d a n d e t e r a t v æ r e
m e n n e s k e i e n k o m p l e k s v e rd e n , m e n s J a k o b K u d s k S t e e n s e n
i v æ r k e t ” B e r l - B e r l ” i m p o n e re r m e d s t o r y t e l l i n g ,
3D-animationer og lyd.
Kunsten gør noget ved os, og får os til at opleve vores hverdag på nye måder. Denne sommer på ARoS kan du opleve
forskellige udstillinger, som kan vække dine sanser til live på
forskellige måder.
Udstillingen ”Vertigo” udvider begrebet svimmelhed til at spejle
en samtid præget af voldsomme forandringer. På niveau 5
kan du denne sommer opleve fem installationsværker af en
række markante samtidskunstnere fra forskellige steder i verden. Værkerne har det til fælles, at de udover deres visuelle
kvaliteter besidder en høj grad af kompleksitet, og dermed afspejler de den samtid, de er skabt i. Oplev blandt andet værket ”Crystal World” af danske Ann Lislegaard. Hun er særlig
kendt for at benytte ny teknologi i det kunstneriske arbejde,
og hun henter inspiration i science fiction-genren, ligesom
hun udforsker grænserne mellem fiktion og virkelighed. I udstillingen kan du også se værket ”Nova” af kinesiske Cao Fei,
som er en multimediekunstner, hvis værker ofte udforsker det
virtuelle og den hastige teknologiske udvikling. Med satirisk
og surrealistisk humor forholder Cao Feis værker sig ofte til
temaer som den moderne storby eller de kinesiske arbejdere.

”Jakob Kudsk Steensen er en uhyre interessant og
meget ambitiøs ung kunstner, som vi er stolte af at
kunne præsentere på ARoS. Med sit værk ”Berl-Berl”
knytter Jakob Kudsk Steensen et videnskabeligt, hypnotisk og meditativt bånd mellem et forhistorisk landskab, en klimabevidst nutid og en mulig fremtid,” siger
direktør på ARoS Rebecca Matthews.
”Vertigo”, niveau 5, kan opleves frem til 11. september 2022.
”Berl-Berl”, niveau 1, kan opleves fra 4. juni til 23. oktober 2022.

"Vertigo", foto: Anders Sune Berg

Oplev også
”Another Story”
på ARoS
ARoS lader 17 kendte personer fortælle om
deres yndlingskunstværk i formidlingsprojektet ”Another Story”. I alt har 17 personer med
forskellig baggrund, erhverv og forudsætninger for at se på og opleve kunst deltaget
i projektet. Debattør Emma Holten, designer
Stine Goya, forfatter Svend Åge Madsen og
kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen er blot
et lille udpluk af de personer, som har bidraget
til ”Another Story”. Projektet og dets historier
vil du kunne finde på ARoS i hele 2022, og der
vil løbende blive afholdt arrangementer med
nogle af deltagerne.
”Som kunstmuseum har vi et ansvar for at
præsentere flere veje til at forstå kunsten, og
”Another Story” gør præcist dette. Projektet
indeholder en perlerække af velreflekterede
kunstoplevelser, og som helhed håber vi på, at
”Another Story” vil give flere lyst til og mod på
at tale om kunst”, siger Rebecca Matthews,
museumsdirektør, ARoS.

Dansk samtidskunstner imponerer

Den unge danske samtidskunster Jakob Kudsk
Steensen har allerede markeret sig på den internationale kunstscene, og nu indtager han ARoS med det
enorme, virtuelle og altomsluttende kunstværk ”BerlBerl”.
Jakob Kudsk Steensen er billedkunstner og arbejder
med storytelling igennem 3D-animationer og lyd. Han
skaber altomsluttende installationer med særligt fokus
på klimaet. Hans værk ”Berl-Berl” er en levende digital
simulation af Berlins forhistoriske våd- og sumpmråde
og en portal til både fortiden og fremtiden.
Musik og lyd er en vital del af ”Berl-Berl”, og med
værket omdanner Jakob Kudsk Steensen hele ARoS’
niveau 1 og trappen til ét instrument.

Sommeren på ARoS
Åbningstider:
• Mandagsåbent i juni, juli og august kl. 10 – 21.
• Tirsdag – fredag: kl. 10 – 21.
• Lørdag – søndag: kl. 10 – 17.
Se hjemmeside og kalender for yderligere aktiviteter
på www.aros.dk
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A.C. Perchs Thehandel i Aarhus

KONGELIGE
HOFLEVERANDØRER I AARHUS
bærer titlen med stolthed

A t v æ re K o n g e l i g H o f l e v e r a n d ø r k a n h a v e b e t y d n i n g f o r
b å d e i n t e r n s t o l t h e d o g b r a n d u d a d t i l , f o r k l a r e r f l e r e b u t i k k e r.
L æ s m e d h e r h v o r f l e re a a rh u s i a n s k e k o n g e l i g e h o f l e v e r a n d ø re r
fortæller om, hvad titlen betyder for dem.
Hos A.C. Perchs Thehandel i Aarhus
rammer duften af adskillige tesorter dig
i næsen i det øjeblik, du træder indenfor.

Her er højt til loftet, og på en reol bag den traditionelle
disk står adskillige guldfarvede tedåser og frister. I
butikken vil det ofte være butikschef Louise Vedersø,
du møder bag disken. Hun fortæller, at mange kunder
bemærker prædikatet, som viser at A.C. Perchs Thehandel er Kongelig Hofleverandør, og der er også flere,
som tager billeder af det.
”Det er et prædikat, som vi er stolte af at få lov til at
bære. Det var mine forældre som fik det tilbage i 2002,
og nu er det min bror og jeg som bærer det,” forklarer
ejer Stine Louise Hincheldey Alwen og fortsætter:
”Jeg ser det som en blåstempling af selve produktet,
og vi er stolte af at levere til Kongehuset. Her leverer
vi en del forskelligt – både sort te, grøn te, jade te og
vores såkaldte Queens Blend. Vi leverer til hele Konge-
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huset, så det er både hoffet, gæster og kongefamilien,
som drikker vores te.”
I forbindelse med Dronning Margrethes 80 års fødselsdag havde A.C. Perchs Thehandel selv 185 års fødselsdag, og derfor skabte man en særlig White Queen
Te for at markere fejringen. Det blev en stor succes, og
teen blev også hurtigt populær blandt kunder, fortæller
Stine Louise Hincheldey Alwen.
Spørgsmålet er selvfølgelig om prædikatet ”Kongelig
Hofleverandør” også giver noget på det kommercielle
plan? Til det spørgsmål fortæller Stine, at A.C. Perchs
Thehandel særligt i udlandet har mærket en stor interesse, fordi de er Kongelige Hofleverandør.
”Særligt i et land som Japan, har det haft en stor betydning for os. Japanerne er meget glade for deres eget
kongehus, og måske netop derfor møder de os med
stor respekt og interesse. Det er dejligt at mærke,” understreger hun.
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Kongelig Hofleverandør
• Der er i dag tildelt 103 danske hofprædikater og
fem udenlandske.
• Prædikaterne tildeles i dag for en periode på fem
år. Ved periodens udløb vurderes, om betingelserne for tildelingen fortsat er opfyldt, og en grundlæggende forudsætning er, at Hoffet fortsat køber
firmaets produkter eller serviceydelser.
Ved direktør- og ejerskifte vurderes ligeledes, om
der fortsat er basis for at forny prædikatet.
• En af de første tildelinger blev givet til Carlsberg
for over 100 år siden.

Artikel fortsættes på side 36...

...Artikel fortsat fra side 34.

KONGELIGE
HOFLEVERANDØRER
I AARHUS
Jacob Clausen. ejer af Clausens Fiskehandel i Aarhus.

Går man turen fra havnen og op mod
det centrale Aarhus, finder man endnu
en Kongelig Hofleverandør. Her er det
Royal Copenhagens Concept Store på
Søndergade, der åbnede i januar 2021.

Hvor A.C. Perchs Thehandel har kunnet
prale af at være Kongelig Hofleverandør
i mange år, er Clausens Fiskehandel i
Aarhus nye i selskabet. Det fortæller
ejer Jacob Clausen.
”Vi har handlet med Kongehuset i 30 år, men det er
som om, at vi har fået noget ekstra på skuldrene, fordi
vi nu også er udnævnt som Kongelig Hofleverandør.
For min far (red. Søren Clausen) har det en meget stor
betydning, fordi min farfar altid har fortalt om, hvordan
man skulle respektere de forretninger i byen, der havde

prædikatet. Så for ham er det ekstra stort,” fortæller
Jacob Clausen.
Clausens Fiskehandel leverer fisk til kongefamilien, når
de er på Marselisborg Slot, mens de enkelte gange
også har leveret til Gråsten Slot.
”Vores kunder bemærker det da også. Vi har haft enkelte, som har spurgt, om priserne så stiger, nu hvor vi
skal til at levere til Kongehuset – måske fordi de tror, at
Kongehuset får det gratis. Men der må jeg svarer nej,
selvfølgelig stiger priserne ikke. Kongehuset betaler
selv for deres fisk,” forklarer han med et grin.

Før det havde Royal Copenhagen butik i otte år på
Store Torv i Aarhus. Royal Copenhagen blev grundlagt
i 1775 og er en af verdens ældste virksomheder. I mere
end to århundreder har Royal Copenhagen fremstillet
porcelæn med respekt for traditioner og håndværk.
Royal Copenhagen er desuden verdensberømt for det
klassiske blå og hvide porcelæn samt for sine modige og
innovative nyfortolkninger af sin rige designarv. I deres
Concept Store på næsten 300 kvm får besøgende mulighed for at opleve forskellige borduniverser, der giver
mulighed for inspiration til fejring af højtider og opdækninger i eget hjem.
“At være Kongelig Hofleverandør er en helt central del
af Royal Copenhagens næsten 250 år lange arv. Vores
plads i Kongehusets historie går helt tilbage til 1775, da
Den Kongelige Porcelainsfabrik blev stiftet med støtte
fra enkedronning Juliane Marie. Det er en historie, som
vi værner om og et prædikat, som vi er meget stolte af
at bære”, forklarer Jacob Siboni, Vice President, Business & Offering, Royal Copenhagen.
Royal Copenhagen Concept Store

Eksempler på kongelige Hofleverandører
i Aarhus
• Kristian F. Møller (boghandler)
• Århus Possementfabrik (possement)
• Royal Copenhagen (porcelæn)
• A.C. Perch (tehandler)
• Jysk (forhandler af sengetøj og boligtekstiler)
• Georg Jensen (sølvtøj)
• Thiele (briller)
med flere.
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FEJRING
AF DRONNINGEN
OG DANNEBROG
F re d a g 3 . j u n i k a n d u m ø d e D a n m a r k s - S a m f u n d e t ,
d e r i a n l e d n i n g a f D ro n n i n g e n s b e s ø g
s æ l g e r s m å D a n n e b ro g s f l a g p å C l e m e n s B ro .
På den måde bidrager Danmarks-Samfundet både til at festliggøre Dronningens besøg i Smilets By samtidig med at
foreningen kan benytte dagen til at fortælle mere om Dannebrog og flagets betydning.
Danmarks-Samfundet er en organisation, der sælger
små Dannebrogsflag i dagene op til Valdemarsdag 15.
juni. Det fortæller Hans Skou fra foreningen.
”Vi er igen i år til stede i Aarhus, og her kan man finde
os på Clemens Bro, hvor vi sælger vores små flag,
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mens vi også gerne tager en snak med folk om, hvilken betydning flaget har i Danmark – og her i Aarhus.
I år er det ekstra specielt at få lov til at være til stede
og sælge Dannebrogsflag på Clemens Bro, idet H. M.
Dronningen kører i karet over broen og lige forbi os,
hvilket vi ser meget frem tid. Danmarks-Samfundet er
desuden til stede på Havnepladsen med faner og fanebærere, når Dronningen fredag formiddag ankommer med Kongeskibet Dannebrog til byen, så vi glæder
os til en meget festlig dag i Smilets By”, slutter Hans
Skou.
Pengene fra salget af de små Dannebrogsflag bruges
til at donere flag og faner til forskellige danske foreninger og institutioner.
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Du kan møde Danmarks-Samfundet på
Clemens Bro 3. juni kl. 10.00-17.00
i forbindelse med Verdens-billeder
i Aarhus.

