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WeekendiAalborg

Af Lars Ter man sen
lars.termansen@nordjyske.dk

AALBORG: Kar ne val i Aal borg 
er også er for de små.

2. pin se dag er der bør ne
kar ne val med pa ra de gen
nem midt by en.

De ud klæd te del ta ge re 
mødes på C.W. Obels Plads 
og går kl. 12 i sam let trop til 
Kil de par ken. Ru ten er en kel. 
Det er ned ad Bou le var den 
og ned i gang tun nel en på 
John F. Ken ne dys Plads. 

I da gens an led ning er Kil
de par ken fyldt med sang, 

mu sik og ak ti vi te ter.
Blandt an det kan bør ne ne 

prø ve en agi li ty bane, og det 
er an sigts ma ling. Sam men 
med Aal borg Sø spej de re vil 
der være en mas se ak ti vi te

ter, og dj's fra FriSte det spil
ler i diskoteksteltet. Kil de
par kens spring vand er tør
lagt og for sy net med en sce
ne, hvor eg nens mu sik sko ler 
spil ler i lø bet af da gen.

På den store sce ne un der
hol der Det Fly ven de Kuf fert
cir kus, Dance Ac ti on, Anne
Ma rie Has sing, dan se stu di et 
Move.

På lil le sce ne op træ der Rit
mos Calientes, som er en 
sam ba og salsagruppe fra 
Re bild Kul tur sko le. Des
uden er dan se stu di et Move 
også i ak ti on her, og det 

sam me er Aal borg Friskole.
Spilopscenen ind ta ge af 

Cir kus Mon go.
Det er til ladt at med brin ge 

egen mad kurv  dog ikke 
drik ke va rer  og børn un der 
3 kom mer gra tis ind.

Da der er bør ne nes fest, er 
slut tids punk tet sat der ef ter. 
Klok ken 15 er det slut, og så 
er det som re gel også på høje 
tid med en lur for man ge af 
de små po der.

{{Bør{ne{kar{ne{val,{C.W.{Obels{
Plads/Kil{de{par{ken,{man{dag{
kl.{12-15

Pin se kar ne val for de små

Af Lars Ter man sen
lars.termansen@nordjyske.dk

AALBORG: Man skal være 
no get af en hård hund for 
at kas te sig ud i ba de li vets 
glæ der nu.

Men trods en lang og 
kold vin ter, som har sat sit 
præg på vand tem pe ra tu
ren, så åb ner fri lufts ba det i 
Aal borg lør dag.

By råds med lem John G. 
Niel sen (V) vil for eta ge 
ind vi el sen af ba det. 

Op til den ny ba de sæ son 
er ind gangs par ti et ble vet 

re no ve ret, og ind gan gen er 
flyt tet vest for byg nin gen 
og mar ke ret med bed re 
skilt ning og in for ma tions
tav le. Des uden er heg net 
mod øst fjer net, og der er 
ind ret tet et lil le op holds
sted, hvor na tur vej le der ne 
vil have mu lig hed for ak ti
vi te ter i for bin del se med 
de res ar ran ge men ter. 

Sæ so nen for fri lufts ba
det er 22. maj til 29. au
gust. 

{{Fri{lufts{ba{det{åb{ner,{Sky-
de{ba{ne{vej{14,{lør{dag{kl.{10

Så åb ner  
bababa det

IKILdepARKener der mu lig hed 
for at bli ve an sigts ma let.  
 Foto: Gre te Dahl

AALBORG: Gæs ter ne i Ti vo li Ka ro li ne lund kan lør dag kom
me til kunst hånd værker mar ked. Over skrif ten er "Det fri 
kunst hånd værker mar ked", hvil ket er et an det ud tryk for 
et va rie ret ud bud af kunst og de sign for enh ver smag.

{{Kunst{hånd{værker{mar{ked,{Ka{ro{li{ne{lund,{lør{dag{kl.{11

Kunst mar ked i Ka ro li ne lund

AALBORGØST: Agri College Aal borg gen ta ger sid ste års 
suc ces og in vi te rer til trak tor træk på sko len i Aal borg Øst.

Der dys tes i syv standardklasser og fire spe ci al klas ser. 
Be gi ven he den er åben for alle, og det kan li ge frem være 
en fæl les fa mi lie ak ti vi tet, for sko len hol der sam ti dig åben 
gård, så der bli ver rig mu lig hed for at kom me helt tæt på 
dy re ne. 

{{Trak{tor{træk,{Stru{er{vej{70,{lør{dag{kl.{10-16

Trak tor træk og åben gård

HeSTeKRæfTeRneSLIppeSløs på jordbrugsskolen.

AALBORG: Lil le Vildmosecentret in vi te rer 2. pin se dag bør
ne fa mi li er til et ar ran ge ment om bier og hon ning.

En bi av ler for tæl ler om bi er nes liv og ad færd. Fak tisk er 
bier me get so cia le dyr med et strengt og vel fun ge ren de 
hie rar ki i bi sta det.

Bi av le ren frem vi ser også sit grej, og der er smags prø ver 
på for skel li ge ty per af hon ning.

{{Li{vet{i{bi{sta{det,{Lil{le{Vildmosecentret,{man{dag{kl.{11-13

Bier og hon ning

Af Lars Ter man sen
lars.termansenby@nordjyske.dk

AALBORG: Nor malt er der fred 
og ro i Møl le par ken. Iblan
det lidt lyde fra Aal borg Zoo 
og rågeskrig fra top pen af 
træ er ne.

Men i week en den kom mer 
lyd ni veau et et par trin op, 
når der er mas ser af mu sik 
på plæ nen.

I dag ryk ker Virocker.dk. 
ind med Dizzy Mizz Liz zy 

som ho ved navn. Des uden 
spil ler TV2, Nik & Jay, San
ne Salo mon sen, Me di na og 
Infernal.

Søn dag er der lagt op til 
no stal gi, når top nav net er 
Bry an Adams går på sce nen 
i Møl le par ken. Han spil lede 
også i par ken for to år si den, 
hvor 9.000 kon cert gæs ter 
lag de ve jen for bi.

Før Adams er der op varm
ning med an dre so li de nav
ne  Big Fat Snake, Poul 

Krebs og Bruce Guthro.
Beg ge kon cert da ge slut ter 

in den mid nat efter de ret
nings lin jer, som gæl der i 
Aal borg Kommune for kon
cer ter i det fri.

Der er også krav om, at et 
be stemt lyd græn se skal 
over hol des, så na bo er ne har 
kan få øren lyd. 

Bag de to kon cer ter i Møl
le par ken står Knud Bjer re 
fra Fes ti val kon to ret i Ski ve, 
som også ar ran ge rer Ski ve 

Festival.
Han hy rer mu sik ken, 

mens hånd bold klub ben Aal
borg HK sør ger for alt det 
prak ti ske om kring koncer
terne i Aal borg. 

Til beg ge er der plads til 
10.000 pub li kum mer.

{{Virocker.dk,{Møl{le{par{ken,{
fre{dag{kl.{11.30

{{Bry{an{Adams{m.fl.,{Møl{le-
par{ken,{søn{dag{kl.{14.30

Det rys ter lidt i par ken
MUSIKIdeTfRI: Vel prø ve de nav ne skal lok ke aal bor gen ser ne uden dørs

Af Lars Ter man sen
lars.termansen@nordjyske.dk

AALBORG: LifeBoats er nav
net på en ny ud stil ling i Ut
zon Centret, der åb ner lør
dag.

Kunst ne ren Ma rit Ben the 
Nor heim har for met ide en 
med tre sej len de kvin de
skulp tu rer. 

Bå de ne skal efter pla nen 
la ves i be ton og bli ver cir ka 
12 me ter lan ge og 3 me ter 
høje. Må let er at få dem ud 
at sej le med pas sa ge rer fra 
Nord jyl land over Sjæl land 
og vi de re ud på de euro pæ
is ke ka na ler. En tur der skal 
føre far tø jer ne igen nem 
euro pæ is ke byer, der er byg
get op om kring gam le vand
ve je. 

Ma rit Ben te Nor heim er af 
norsk op rin del se, men bor i 
Myg dal ved Hjør ring, og 
hun er kendt for vær ket 
"Fru en fra Ha vet" i Sæby, 
men også cam ping kvin der

ne, som var cam ping vog ne 
om for met til kvin de li ge 
skulp tu rer.

Ud stil lin gen be står af mo
del ler i må le stok 1:5 i be ton 
og 1:40 i bron ze, li to gra fi er, 
skit ser, idé be skri vel ser, fo to
ma ni pu la tio ner og ani ma

tio ner, samt tek nis ke teg nin
ger og be reg nin ger, der gør 
dem sø dyg ti ge og klar til CE
mærk ning. 

For ar bej det præ sen te res 
som et kunst pro jekt i sig 
selv. En rea li stisk tids ho ri
sont for sø sæt ning af in stal

la tio nen el iføl ge kunst ne
ren som me ren 2012 el ler 
2013. Det af hæn ger af hvor 
lang tid det ta ger at få øko
no mi en på plads.

{{Fer{ni{se{ring{Life-Boats,{Ut-
zon{Cen{ter,{lør{dag{kl.{14-16

Kvin de skulp tu rer til søs

MARITBenTHeNor heim læg ger det før ste lag ce ment på en mo del. Life-Boats be ty der også red nings-
både, og de en de li ge både skal la stes med liv. Blandt an det ind ven di ge lyd bil le der. 

AALBORG: Foreningen Af ri kanskDansk Net værk ryk ker 
lør dag ind på Gam mel torv i Aal borg med ar ran ge men tet 
Glo bal Fair. 

Må let er at knyt te tæt te re bånd mel lem Aal borg og af ri
ka ne re  men også med an dre et nis ke grup per. 

Glo bal Fair by der på et va rie ret pro gram med mu si
kalsk un der hold ning, af ri kansk dans, fol ke dans samt ta
ler fra Orla Hav (MF) samt El fen bens kys tens am bas sa
dør, pro fes sor Mammo Muchie fra Aal borg Universitet.

Der ud over er stan de/bo der, hvor fra for skel li ge or ga ni
sa tio ner, fo re nin ger og pri va te vil præ sen te re de res pro
duk ter.  

{{Glo{bal{Fair,{Gam{mel{torv{i{Aal{borg,{lør{dag{kl.{10-16

Af ri ka ryk ker ind i Aal borg


