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Teknologien skal bringe folk sammen  
Der er delte meninger om hvorvidt den 

teknologiske udvikling er godt eller skidt, 

men der er ingen tvivl om, at vores 

samfund har taget en teknologisk 

drejning. Vi vil derfor med disse 

teknologiske ændringer på det aktive 

Campus forsøge at inddrage en fælles 

kultur, i den online kultur, som især de 

unge lever i i dag. Udviklingen af den 

teknologiske del af det aktive campus er 

netop sket ved denne tankegang: ”Vi ved 

at det er teknologi, der tiltrækker unge. Vi 

ved at folk finder teknologiske 

kunstværker interessante. Så hvordan kan 

vi inddrage teknologi i et nyt og moderne 

mødested i Aabenraa?” Det nye aktive 

campus skal for det første bringe 

Aabenraas borgere sammen og være et 

mødested for alle befolkningsgrupper. 

Derudover skal det være et sted, hvor 

man kan udfolde sig aktivt, men også 

bare slappe af. Vi ønsker, at inddrage 

teknologi i både aktive, men også inaktive 

dele af dette campus. Selvom du som 

gammel, måske har svært ved at følge 

med i den teknologiske udvikling, så vil 

der stadig være spændende ting at se på 

for den ældre borger. Dette kan ske ved 

både lys- og lydinstallationer. For denne 

teknologiske campus skal selvfølgelig ikke 

kun være for den yngre generation. Nej, 

vi vil have alle med. Også dem på 

bagerste række. Teknologien skal altså 

fungere som en tiltrækningsfaktor for 

denne nye campus. I stedet for de 

almindelige mødesteder – eksempelvis de 

multibaner vi kender – skal teknologien 

bringe noget nyt og spændende på 

banen. Dette er det som skal være 

incitamentet for at folk skal tiltrækkes af 

stedet. 

 

UDENDØRSBIOGRAF TIL AABENRAA  
En ny udendørs biograf skal samle byens borgere – unge som 

gamle. Film har denne enestående egenskab at appellere til et 

meget bredt publikum. Derfor har vi muligheden for at samle 

store dele af Aabenraas befolkning under sommerhimlen i de 

kommende varme måneder. Hvis vi anlægger en udendørsbiograf, 

åbner vi muligheden for en masse spændende arrangementer 

som mange vil være interesseret i. Som tidligere nævnt vil den 

udendørsbiograf altså kun være åben i de varme måneder. 

Det vigtige koncept i forhold til udendørsbiografen er, at det skal 

være noget for alle. Der skal fremvises film for alle målgrupper og 

alle slags genrer.  Eksempelvis kan der både være familieaftener, 

hvor der fremvises film for hele familien, børneaftener, hvor der 

fremvises børnevenlige film, så børn under 10 år også kan få 

glæde af denne . Senioraftener, hvor det er de ældres tur, til at se 

en gammel klassiker, eventuelt nogle sort/hvid film og sidst men 

ikke mindst ungdomsaftener, hvor der fremvises de typiske 

ungdomsfilm. I udendørsbiografen vil der ikke bliver fremvist 

premierefilm, da udendørsbiografen på den måde ikke kommer i 

konkurrence med den lokale biograf i Aabenraa. Hvis der skulle 

fremvises de nyeste film, vil udendørsbiografen have en meget 

større udgift. En af grundene til at vi også har valgt, at der ikke 

skal fremvises premierefilm er fordi entreprisen skal holdes nede, 

så alle har mulighed for at komme og deltage i 

udendørsbiografen. Derfor bliver der fokuseret på de klassiske og 

ældre film, så der kun bliver krævet 20 kr. for entre. 

 

Campus News     

Lege, drikke kaffe eller bare snakke? Kasserne er svaret. 

Sidde og hyggesnakke med familien eller bare hænge med vennerne på en 

dejlig solskinsdag. Kasserne på pladsen Campus skal være et nyt mødested for 

alle – unge som gamle. Om aften er der lys langs siderne af kasserne, som gør 

dem spændende at lege på for børnene – og om dagen kan man bruge dem 

som bænke, hvorpå man kan få sig en kop kaffe. Kasserne er blevet inspireret 

af Berlins mindesmærket for jøderne.  
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WiFi HotSpots på Campus 

Eftersom at de sociale medier netop er blevet en så 

stor del af ungdomsmiljøet, vil der på campus være fri 

adgang til WiFi HotSpots. Det vil tiltrække flere unge, 

da de her kan dele og fortælle andre om denne 

campus. 

 


