
Aarhus er klar til at fejre Dronningen over to dage 

Dronningens sommertogt i Aarhus den 3. og 4. juni byder på et mangfoldigt besøgsprogram og 
stor folkelig fejring. 

Som del af sommertogtet med Kongeskibet Dannebrog gæster Hendes Majestæt Dronningen Aarhus den 3. 
og 4. juni 2022, hvor byen samtidig vil fejre Majestætens 50-års Regeringsjubilæum.  
 
Programmet ligger nu klar og byder blandt andet på karetture eskorteret af Gardehusarregimentets 
Hesteskadron, en række besøg med fokus på læring, bæredygtighed, innovation og fællesskaber, festlige 
indslag som fx en fejring i byparken i Gellerup, og en stor folkefest i Mindeparken, som begynder lørdag 
den 4. juni kl. 12.  
 
Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig til at være vært for Hendes Majestæt Dronningen: 
 
”Vi glæder os over, at Dronningen for første gang ankommer til Aarhus som del af et officielt sommertogt 
med Kongeskibet Dannebrog. Dronningen kan se frem til et yderst spændende og mangfoldigt program, 
som over to dage byder på et væld af oplevelser og viser både nye og velkendte sider af Dronningens 
Aarhus. Dronningen vil møde en række spændende mennesker fra mange forskellige dele af byen – fra 
Byparken i Gellerup til toppen af Danmarks højeste hus. Desuden er hele byen inviteret til at møde 
Dronningen på karetture gennem byen og ved en stor folkelig fejring i Mindeparken lørdag, i anledning af 
Majestætens 50-års Regeringsjubilæum,” siger Jacob Bundsgaard. 
 
Programoversigt 
Sommerbesøget indledes fredag den 3. juni kl. 10 med anløb af Kongeskibet Dannebrog ved Havnepladsen i 
Aarhus Midtby. Her modtages Dronningen af blandt andre borgmester Jacob Bundsgaard og en festklædt 
by.  
 
Fredag den 3. juni byder også på følgende programpunkter for Hendes Majestæt Dronningen: 

• Karettur rundt i Aarhus midtby – kareten eskorteres af flere end 50 heste. 

• Hyldest på Rådhusets balkon efterfulgt af frokost i Rådhushallen for inviterede gæster. 

• Besøg i den nye Universitetsby – det tidligere Kommunehospital. 

• Besøg i Generationernes Hus på Aarhus Ø. 

• Møde med de frivillige ReThinkers hos VisitAarhus.  

• Præsentation af bioteknologivirksomheden Pond A/S, Aarhus Havn. 

• Besøg i Aarhus Havnecenter. 

• Middag på 44. etage i toppen af Lighthouse, Danmarks højeste hus. 

 
Lørdag den 4. juni byder på følgende planlagte programpunkter for Hendes Majestæt Dronningen: 

• Velkomst på vegne af Aarhus’ handelsliv ved Aarhus City Forening. Fokus på fortællingen om 

forretninger, som gør noget særligt for at sikre kombinationen af den fysiske butik og digital 

tilstedeværelse.  

• Rundvisning hos boghandler Kristian F. Møller på Store Torv. 

• Besøg i den innovative skobutik Roccamore, ligeledes på Store Torv. 

• Besøg i Salling, hvor Dronningen bliver præsenteret for Salling Roofgarden, som åbner den 17. juni. 



• Tur til Gellerup, hvor Dronningen får orientering om ambitionerne med Helhedsplanen, efterfulgt af 

en folkelig fejring i byparken i Gellerup. 

• Folkefest i Mindeparken. Folkefesten er gratis at deltage i og begynder kl. 12. Dronningens ankomst 

annonceres senere. Programmet i Mindeparken byder blandt andet på: 

- Koncertoplevelse med et stort børnekor i samarbejde med Sangkraft Aarhus og Aarhus Jazz 

Orchestra. Indslaget er en del af Music City Aarhus 2022.  

- Besøg i forskellige zoner med fokus på unge talenter inden for gastronomi, sport, design og 

fashion, børnekultur (blandt andet musik og billedkunst) samt håndværk. 

- Afsluttende koncertoplevelse med tre solister og bands – solisterne annonceres senere.  

Den samlede programoversigt for Dronningens sommertogt i Aarhus kan findes på: 
www.aarhusfejrerdronningen.dk 

http://www.aarhusfejrerdronningen.dk/

