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Vær med til åbningen af 
Den Blå Rambla  
 
Der er lagt op til en festlig og aktiv folkefest med i og omkring vandet, 

når rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad og kul-

turminister Marianne Jelved på søndag åbner Den Blå Rambla i Aarhus. 

Den Blå Rambla er et af fem projekter, der har gjort Aarhus til bredde-

idræts kommune. 

 

Den Blå Rambla åbnes officielt søndag 24. august kl. 11.00 på Havnen i 

Aarhus. 

 
Strækningen fra Brabrand Sø, via Aarhus Å til Aarhus Havn skal fremover 
sprudle af liv, bevægelse og aktiviteter – både på, ved og i vandet.  
 
Derfor søsætter Aarhus Kommune nu ”Den Blå Rambla”. Det sker i samar-
bejde med Idrætssamvirket Aarhus og byens mange vandrelaterede idræts-
foreninger. Projektet skal aktivere, synliggøre og udvikle de mange aktivi-
tetsmuligheder som strækningen byder på. 
 
Rådmanden for Kultur- og Borgerservice glæder sig til at skyde Den Blå 
Rambla i gang:  
 

”Den Blå Rambla er et spændende initiativ som skal få endnu flere til at få 

en aktiv og spændende fritid. Der har igennem længere tid været ønske om 

et sammenhængende aktivitetsbånd langs vandet i Aarhus – og jeg ser 

mange muligheder i den idé, der vil være med til at fremhæve Aarhus som 

en by, der er smukt placeret ved skov og vand,” siger rådmand for Kultur og 
Borgerservice Rabih Azad-Ahmad. 
 
Den Blå Rambla åbnes officielt 24. august kl. 11.00 På havnen i Aarhus. 
Blandt deltagerne er kulturminister Marianne Jelved og direktør for Nordea-
fonden Henrik Lehmann Andersen, der støtter projektet økonomisk. 
 
Alle byens borgere er inviteret med til åbningen, der foregår på Aarhus 
Havn. Børn kan prøve at sejle i optimistjolle. Derudover er der også svøm-
ning, beachvolley samt et spændende kajakpolo-opgør ved den nyetablere-
de kajakpolobane. Der vil være rig mulighed for at afprøve de mange for-
skellige aktiviteter. 
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Hele programmet for dagen kan ses på www.denblaarambla.dk samt i 
event-app’en Aarhusguiden, der kan hentes via www.aarhusapp.dk. 
 
Hovedforløbet af Den Blå Rambla er langs kyststrækningen i Aarhus med 
knudepunkt ved Aarhus Havn, videre langs Aarhus Å og frem til udløbet i 
Brabrand Sø. Langs denne rute er der allerede en række faciliteter og man-
ge forskellige aktiviteter, som Den Blå Rambla ønsker at udvikle i samarbej-
de med byens foreninger. 
 
Ledelsen for den selvejende institution Den Blå Rambla har i samarbejde 
med Idrætssamvirket i Aarhus i de seneste måneder gennemført en omfat-
tende inddragelsesproces blandt byens vandrelaterede idrætsforeninger, og 
opbakningen til Den Blå Rambla har været stor. 
 
”Det er rigtigt positivt at se, hvor mange foreninger som er klar til at byde ind, 

ikke bare med eksisterende aktiviteter, men også med forslag om nye og 

tværgående aktiviteter,” siger Claus Pape, der er formand for Den Blå 
Rambla.  
 
Pt. har ca. 20 foreninger vist interesse i et samarbejde inden for forskellige 
idrætsgrene som eksempelvis sejlads, kano- og kajak, triathlon, roning, 
windsurfing og vandski. 
 
Århus 1900 Triathlon er blandt de interesserede foreninger. 
"Vi er glade for, at den nye Open Water Bane ved Aarhus Ø har ført til et 

samarbejde med Den Blå Rambla. At svømme og motionere i åbent vand, er 

godt på vej mod at blive det nye ”SORT” på det aarhusianske motionsland-

kort, og her har banen sat ekstra skub i udviklingen. Så vi er parate til at 

afvikle endnu flere arrangementer i samarbejde med Den Blå Rambla,” siger 

formand for Aarhus 1900 Triathlon Lisbeth Crafack. 
 
Iderigdommen er også stor, hvad angår foreningernes forslag til nye facilite-
ter langs Den Blå Rambla. Her er blandt andet ønsker om at gøre adgangen 
til Aarhus Å mere tilgængelig, som vist på illustrationen af ramblaforløbet. 
Dette vil gøre brugen af åen til kano og kajak langt større og mange flere af 
byens borgere vil få mulighed for at prøve kræfter med vandaktiviteten. 
 
Der er allerede gang i en masse forskellige Den Blå Rambla-aktiviteter – og 
der søges fortsat samarbejdspartnere. Der er mulighed for at følge med i 
aktivitetskalenderen på Den Blå Ramblas hjemmeside 
www.denblaarambla.dk 
 
Den Blå Rambla er et af Aarhus Kommunes i alt fem breddeidrætsprojekter, 

som støttes af Kulturministeriet, Nordea-fonden samt Kultur og Borgerser-

vice, Aarhus Kommune. Projekterne løber i perioden 2014-2016. Læs mere 

på www.breddeidrætaarhus.dk 
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For yderligere oplysninger kontakt 

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad tlf. 89 40 23 80 
Formand for Den Blå Rambla Claus Pape, tlf. 22 84 33 77 
Aarhus 1900 Triathlon Lisbeth Crafack, tlf. 20 45 91 69 
 
Vedlagt:  

• Program for åbningsevent for Den Blå Rambla inkl kort over området 
• Illustration af Den Blå Rambla  


