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Big Band spiller til Høstival – herunder: Lærerband spiller Dosala 

Tusind tak kære 8.klasse og forældre og Friskolens Venner (Ollebar) 
for en fantastisk Høstival! 
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Update i forhold til Gladere Gader fredag:  

Farvekode: Ha gerne noget orange og hvidt på - alle glade farver er 
velkomment  

Fredag: 
10.30: Ole kører skolens gule bus med trommer, hop og spring stænger, mad, 
ethjulet og evt. skateboards, trompeter, hvis man ikke kan have dem på 
cyklen. Lidt senere kører to biler med trailere eller en varevogn med bl.a. 
skateramper 
ca 10:15 -10.30: Rød og StoreGul cykler fra skolen til Byparken - klassevis. 
11.30: Mulighed for at spise maden i Byparken  

12-13:Orange (Rød og Store Gul) laver workshops i Byparken - 4 
workshops  

1. Rytmiske lege - f.eks. Hop og Spring - sjip 2. Danse fra Latinamerika 
3. Ethjulede cykler og skateboards 
4. Jonglering med bolde eller fodbold  

12.50: Store busser kører fra skolen med børn fra LilleGul og Blå. 1.klasse 
kører i skolens bus. 

14-15.30 Gadeshow ved Gladere Gader (På Frederiks Alle ud for 
Ridehuset) - hvert værksted skal vise noget frem. Forældre skal hente deres 
børn. 
For store gul og rød gælder: Aftale med klasselærer om de selv kører hjem 
eller bliver hentet!  

 
 

  
8.klasse spiller – tjek lige de seje guitarister!        
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ÅF – en skole med faste ramper ! 
 
 
 

Gadeshow i festuge fredag d. 3. sept. 
Århus Friskole laver workshop kl. 12-13 og gadeshow kl. 14-15.30 i Byparken - Kom og vær med. 
Til alle børn som er på hjul - ethjulet, skatebord, inliners mv. Husk at have sikkerhedsudstyr. 
 
Århus Friskole har siden 70érne gået optog i byen - oftest i festugen. Her de senere år har vi valgt 
at gøre det hvert 3. år. I år laver vi gadeshow for at styrke Århus Friskole fællesskabet, men vi laver 
også workshops, så vi kan dele ud af det vi kan. 
https://www.aarhusfestuge.dk/arrangementer/aarhus-friskoles-workshop-musik-leg-og-dans  
https://www.aarhusfestuge.dk/arrangementer/aarhus-friskoles-gadeshow-samba-musik-dans-og-
leg 
 
Skolens gadeshow i år er d. 1. fredag i måneden. Det er Greta Thunbergs faste "Fridays for future". 
I den anledning har vi valgt at lave vores optræden i et samarbejde med "Gladere gader".  
Gladere Gader er en forening af mennesker, som eksperimenterer med at bruge cyklen til at skabe 
større glæde og klimahandling i Aarhus’ byrum. Vi vil også begrænse CO2-belastende trafik i 
Aarhus. Læs mere om vores arbejder på vores Facebookside eller www.gladeregader.dk 
Vi glæder os :-)   Kh. alle os på Århus Friskole 
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De to jubilæumsklasser (2010-20 + 2011-21) var samlet om formiddagen – det var skønt at mødes 
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