
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/aarsfest

Medarbejderinvitation
 AArhus universitets årsfest
Fredag den 11. september 2015 kl. 13.30 i Aulaen
og kl. 20.00 i Musikhuset Aarhus

Aulaen
Aarhus Universitet
Ndr. Ringgade
8000 Aarhus C

Musikhuset Aarhus
Thomas Jensens Allé
8000 Aarhus C
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MeDArBeJDerinvitAtiOn PrOGrAM

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 11. september 2015 kl. 13.30
i aulaen, aarhus Universitet, ndr. ringgade 1

samt til at overvære koncerten med efterfølgende forfriskning

fredag den 11. september 2015 kl. 20.00
i Musikhuset aarhus, thomas jensens allé, 8000 aarhus C.

Plads til medarbejdere ved Aarhus Universitet – med ledsager – i Aulaen (eftermiddag) 
og i Store Sal (aften) tildeles efter lodtrækning.

Aarhus Universitet begyndte sit virke den 11. september 1928 og holder hvert år en
fest for at markere sin grundlæggelse. Til festen inviterer vi ud over medarbejdere
også samarbejdspartnere, hvis støtte til Aarhus Universitet er helt uundværlig.

 Michael Christiansen brian bech nielsen
  Bestyrelsesformand Rektor

Vi beder dig tilmelde dig på www.kongreskompagniet.dk/med
senest den 21. august 2015. 
Du kan tilmelde dig både eftermiddag og aften eller en af delene – med eller  
uden ledsager. Tilmeldingen åbner den 10. august kl. 9.00. Efter at tilmeldingen  
er lukket den 21. august, foretager KongresKompagniet lodtrækning blandt de  
tilmeldte medarbejdere. Invitationen er personlig.

Du vil ultimo uge 36 modtage besked om, hvorvidt du efter lodtrækningen bliver
tilbudt plads til henholdsvis eftermiddag og aften, eller om du kommer på venteliste, 
hvis der er for mange tilmeldte. Hvis du ikke er tildelt plads, vil du modtage besked 
om venteliste pr. e-mail. Hvis du har fået billetter til Aulaen og/eller Store Sal, 
fremsendes disse pr. post.

 HøjtideligHed i aUlaen, aarHUs Universitet

Kl. 13.30 Sang: ”Vi søger det frygtløst i dybet”
  
 Taler ved formand for Aarhus Universitets bestyrelse Michael Christiansen,
 rektor Brian Bech Nielsen og kandidatstuderende på Arts Laura Munk Petersen
 
 Overrækkelse af Dronning Margrethe den II’s rejselegat til studerende 
 ved Aarhus Universitet

 Overrækkelse af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske  
 Hæderspris og Aarhus Universitets Jubilæumsfonds  
 Forskningsformidlingspris 

 Udnævnelse af Aarhus Universitets Æresalumne 2015

 Sang ved Musikstuderendes Kor

 Promovering af æresdoktorer

 Festforelæsning ved lektor Tore Rye Andersen, 
 Institut for Kommunikation og Kultur

 Fællessang: ”Septembers himmel”

Kl. 15.15   reception: let anretning i vandrehallen og antikmuseet frem til kl. 16.30

 MUsiKHUset aarHUs

Kl. 20.00    body and soul
 Koncert med bl.a. Michael Falch, Kira Skov, Pernille Rosendahl og   
 Mike Sheridan – under ledelse af kapelmestrene Per Chr. Frost og Peter Vuust.  
 Konferencier: Per Vers

Kl. 22.00 vin og snacks

Kl. 23.00 årsfesten slutter


