
Aarhus gør klar til Street Art-Festival: Frederiks Allé spærres af 
Under Aarhus Festuge vil al kørsel gennem Frederiks Allé være hindret for billister. Nordens 
største street art-festival indtager gaden, og man kan opleve festlighederne ganske gratis.  
 
Vejene bliver spærret, når kunstnere som CMP, Jacoba, Semor og Malakai hver især lader kunsten 
udfolde sig, når de udsmykke en 5x5 meter væg, placeret på gaden og i Rådhusparken.  
 
For andet år i træk bliver Frederiks Allé og Rådhusparken fyldt med duften af maling og lyden af 
spraydåser. Street Art-Festivalen er arrangeret af Galleri Grisk, som havde stor succes med arran-
gementet til sidste års festuge. Her deltog over 100.000 besøgende i alle aldre.  
 
Direktør for Galleri Grisk, Mads Fredberg, er begejstret for dette års Street Art-Festival.  
”Vi regner med at se endnu flere besøgende i år. Vi synes, det er vildt fedt, det kunstnerne kan, og 
derfor er det fantastisk at kunne give dem en scene under Festugen, hvor de kan blive set og 
hørt,” siger han.  
 
Galleri Grisk står bag festivalen og inviterer alle interesserede til at lade bilen stå og gå en tur igen-
nem gaden. Ligeledes vil der være udstilling af kunstnernes tidligere værker i Ridehuset. 
 
Frederiks Allé åbner igen for gennemkørsel d. 10. september.  
 
Helt praktisk 
Det forgår på Frederiks Allé, i Rådhusparken og i Ridehuset. Street art festivalen vil være åben fra 
d. 31. august kl 10.00 til d. 9. september kl. 14.00. Arrangementet er gratis og der er mulighed for 
at komme på en gratis guidet rundvisning fra kl. 10.00, 12.00, 14.00, 17.00 og 19.00 alle dage un-
der Festugen.  
 
 
Information til Bente T. Hansen 
Mads Fredberg, direktør for Galleri Grisk, vil gerne stille op til efterfølgende interviews både før og 
under Festugen. Han kan kontaktes på mail: mads@gallerigrisk.dk eller telefon 40 84 11 38.  
Street art-kunstnerne vil male hver dag, primært i tidsrummet 12-20.00.  
Flere af dem stiller også op til eventuelle interviews, såfremt de er kontaktet gennem Mads.  
Du er mere end velkommen til at kontakte os, skulle der være spørgsmål.  


