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 AArhus universitets årsfest
Fredag den 13. september 2013 kl. 19.00 i Musikhuset Aarhus
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MeDArBeJDerinvitAtiOn

musikhuset aarhus

Kl. 19.00  Originaler
Koncert med Cæcilie Norby, Anisette, Steffen Brandt, Per Vers, Tanja Zapolski, Fallulah 
og Jens Unmack – under ledelse af kapelmestrene Per Chr. Frost og Peter Vuust. 
Konferencier: Steffen Brandt

Kl. 21.00  Buffet

Kl. 23.00  Tak for i aften

PROGRAM

Universitetets fødselsdag fejres med en eftermiddagshøjtidelighed i universitetets aula, 
aftenfest i Musikhuset Aarhus og fest for de studerende i Universitetsparken.

Eftermiddagshøjtideligheden kan følges på www.au.dk 

Læs mere om årsfesten på www.medarbejdere.au.dk/aarsfest2013

Universitetet takker for et godt samarbejde i det forløbne år og har herved fornøjelsen 
at invitere dig – med ledsager – til at deltage i universitetets årsfest

fredag den 13. september 2013 kl. 19.00
i Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C.

Aarhus Universitet begyndte sit virke den 11. september 1928 og holder hvert år en 
fest for at markere sin grundlæggelse. Til festen inviterer vi samarbejdspartnere fra 
både den offentlige og den private sektor, universitetets medarbejdere og en lang 
række andre personer og fondsrepræsentanter, hvis støtte til Aarhus Universitet er helt 
uundværlig.

Alle medarbejdere ved Aarhus Universitet inviteres med ledsager til aftenfesten efter 
først til mølle-princippet, således at de tilgængelige pladser i Store Sal først tilbydes, 
hvorefter medarbejderne vil få tildelt en plads i Symfonisk Sal. Her vil der være 
transmission fra underholdningen i Store Sal.

 Michael Christiansen Brian Bech Nielsen
  Bestyrelsesformand Rektor

Invitationen er personlig.

Vi beder dig tilmelde dig på www.kongreskompagniet.dk/med
senest den 22. august 2013. Tilmeldingen åbner den 14. august 2013 kl. 9.00 og 
foregår efter først til mølle-princippet. 

Du vil ultimo uge 36 modtage besked om, hvorvidt du bliver tilbudt plads i Store Sal, 
Symfonisk Sal eller kommer på venteliste, hvis der er for mange tilmeldte. Såfremt du 
ikke er tildelt plads i Store Sal eller Symfonisk Sal, vil du modtage besked om venteliste. 
Såfremt du har fået billetter til Store Sal eller Symfonisk Sal, fremsendes disse pr. post. 


