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Fest og farver i Aarhus får endnu 
bedre vilkår 
 

Rådmændene Marc Perera Christensen og Laura Hay vil sikre, at 

det bliver mere enkelt, smidigt og overskueligt at lave events og 

arrangementer i Aarhus. En ny hjemmeside skal gøre det nem-

mere at få information om de krav og muligheder, der er forbun-

det med brug af Aarhus’ grønne og blå byrum til events og arran-

gementer. 

 

Aarhus skal være en aktiv og levende by. Byens smukke pladser og tor-

ve m.v. skal i endnu højere grad komme byens borgere og gæster til 

glæde og gavn. Der skal være bedre muligheder for, at byens talentfulde 

kunstnere kan nå ud til borgerne med deres idéer til nye og berigende 

arrangementer. Derfor tager to rådmænd Hay og Marc Perera Christen-

sen nu første skridt i retning af en virtuel one-stop-shop for eventarran-

gører. 

 

”Jeg er utrolig glad for, at vi sammen med Teknik og Miljø kan være med 

til at skabe et endnu bedre fundament for et levende kultur- og byliv i 

Aarhus fremover. Endnu et vigtig kort på hånden, der vil hjælpe Aarhus 

tættere på at blive udnævnt som Europæisk Kulturhovedstad i 2017”, 

udtaler rådmand Marc Perera Christensen, Kultur og Borgerservice. 

 

”Det er helt afgørende for mig, at vi på alle fronter kan sikre byens pro-

fessionelle kulturliv såvel som mange initiativrige amatører de bedst mu-

lige nemmeste og mest smidige forudsætninger for sammen med os at 

gøre Aarhus endnu mere attraktiv at besøge og bo i. Det være sig på 

byens smukke pladser, torve, parker – og det være sig i form af midler-

tidige og eksperimenterende aktiviteter i Aarhus’ mange spændende by-

udviklingsområder, f.eks. De Bynære Havnearealer og Godsbaneområ-

det”, udtaler rådmand Laura Hay, Teknik og Miljø. 

 



 

Side 2 af 2 

 

Ansvaret for pladser, parker mv. er forankret i forskellige forvaltninger i henholdsvis 

Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø. Det samme gælder bl.a. oplysninger om krav 

fra myndigheder, muligheder for støtte samt retningslinjer for citydressing.  

 

Tanken er at samle og opdatere eksisterende oplysninger og krav på hjemmesiden. Der 

laves samtidig en praktisk guide for de mindre erfarne arrangører med gode råd og vej-

ledning i, hvad man skal huske at sikre sig og hvornår.  

 

”Aarhus Kommune har i dag taget et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg er sik-

ker på at denne hjemmeside vil gøre det lettere at være arrangør, og at det vil medføre 

flere events og mere liv i Aarhus. Både Promus og Arrangørgruppen Aarhus glæder sig til 

at indgå i samarbejdet om den nye hjemmeside og vil bidrage aktivt med især vores erfa-

ringer, så vi kan motivere endnu flere til at fastholde Aarhus som en spændende og at-

traktiv by,” siger Jesper Mardahl, manager i Promus.  

 

En bred vifte af interesserede fra det aarhusianske kultur og –forretningsliv samt arrangø-

rer vil blive inddraget løbende i arbejdet, der også skal sikre en højere grad af vidensde-

ling og erfaringsudveksling.  

 

 

Læs mere om Arrangørgruppen Aarhus - http://promus.dk/arrangoergruppen_aarhus.asp 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Laura Hay og Marc Perera Christensen 

 

 

Yderligere oplysninger: 

Anders Maltha Rasmussen, afdelingschef, Natur og Miljø, Teknik og Miljø, an-

ras@aarhus.dk, telefon: 89 40 43 90 

 

Rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay, tlf. 89 40 23 30 eller 51 96 53 95 

Rådmanden for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen, 8949 2381 
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