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Indledning

COOL EAST

sætter fokus på

AALBORGS
BEDSTE BYDEL

I forrige sæson var ishockeyklubben Aalborg Pirates i økonomiske vanskeligheder og kæmpede for at blive i Danmarks
bedste ishockeyliga, Metalligaen. Den nye bestyrelse og
administrerende direktør, Thomas Bjuring, har søsat en
storstilet og ambitiøs forretningsstrategi for at bringe både
image og økonomi tilbage på ret køl. De vil nemlig ikke kun
sætte sin lid til de sportslige resultater, men har igangsat
aktiviteter, events og oplevelser uden for isen, der giver
fans, tilskuere, sponsorer og samarbejdspartnere flere
gode grunde til at bakke op om klubben og involvere sig.

Med ishockeyklubben Aalborg Pirates i
front er et stærkt hold af virksomheder i
Aalborg Øst fast besluttet på at stå bag
sunde, sjove og meningsfulde aktiviteter.
Indsatsen bærer navnet Cool East og skal
skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i postnummer 9220.
styrke ishockeysporten og være til glæde for hele byen.
Aalborg Havn er gået forrest som den nye hovedsponsor i
Cool East, og de fik hurtigt følgeskab af stærke sponsorpartnere som Himmerland Boligforening, Rambøll, Thomsen &
Fals, Hustømrerne, Stofa, Aalborg Portland, Alabu Bolig og
Aalborg Stevedore Company. Tilsammen har de tegnet det
største sponsorat i klubbens historie og navngivet det ”Cool
East”.

- Økonomien i mange sportsklubber er dybt afhængig af
resultaterne på måltavlen og omsætning under kampene.
Med Cool East er formålet at få folk til at involvere sig, være
en del af et fællesskab og bidrage med god stemning, som
i sidste ende har stor betydning for både resultat på isen og
bundlinjen, forklarer Thomas Bjuring.

- Vi har valgt at bakke op om Aalborg Pirates’ initiativ til at
samle alle de gode kræfter i byen for en gang for alle at slå
fast, at Aalborg Øst er et utrolig driftigt og viljestærkt område, hvor langt den største del af byens omsætning, viden
og vækst er samlet. Derfor føler vi også et ansvar for at
støtte de gode initiativer i det nærområde, som vi er stolte
af at være en del af, fortæller salgs- og marketingchef Ole
Brøndum fra Aalborg Havn.

Stor opbakning om Cool East
En række markante virksomheder i Aalborg Øst støtter op
om strategien om at samle folk om aktiviteter, som skal

Ansvar og hjertevarme
Hos Hustømrerne ligger det også dem meget på sinde at
støtte gode projekter og udvise social ansvarlighed i nær-
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området og over for samarbejdspartnere, og de tøver derfor
ikke med at involvere sig i Cool East-projektet.
- Vi vil normalt ikke bruge penge på at sætte store reklamebannere op i sportsklubber, men vil gerne støtte Cool East
og Aalborg Pirates for at tage et socialt ansvar, fortæller
afdelingschef Morten Sort Mouritsen fra Hustømrerne.
Involvering som nøglen til succes
Aktivitetsdag med legeland for børnene, gratis ishockeybilletter, underholdning og spisning før kampene er blandt de
nye initiativer, der skal få flere til at komme og opleve, hvad
Aalborg Pirates har at byde på. Men særligt de eventprægede aktiviteter med høj involveringsgrad skal vise, at projektet handler om samhørighed i hele Aalborg Øst.
Som eksempel trak administrerende direktør Thomas Bjuring, træner Jens Nielsen og spillere fra Aalborg Pirates i
sportstøjet i forbindelse med Skolernes Motionsdag, hvor
Dansk Skoleidræt traditionen tro opfordrer alle folkeskoler
til at bruge hele dagen på motion og bevægelse om fredagen
før efterårsferien. Spillerne stod for opvarmning af elever på
Tornhøjskolen i Aalborg Øst og klubbens folk løb sammen
med eleverne og bidrog til at gøre det til både en idræts- og
festdag:

giver sammenhold i klubben og en stolthed over at repræsentere Aalborg Pirates.
- Vi mærker en høj grad af samhørighed og stolthed over
projektet i Aalborg Pirates, som vi håber vil være forbilledligt
for andre. Fuldstændig som i sportens verden, så bliver Cool
East kun en succes, hvis projektet møder opbakning internt
som eksternt, siger Thomas Bjuring.
Cool East skruer op for charmen
Noget stort og nyt er under opsejling. To kommende arrangementer vil for alvor vise, hvad Cool East handler om i forhold
til at bringe folk sammen om sjove og spændende kulturelle
oplevelser.
Fredag den 29. april inviterer Cool East nemlig børn og barnlige sjæle til en gratis koncert med titlen ”Cool Kids”, hvor
MGP-stjerner får taget på Gigantium til at lette sammen
med kendte DR Ramasjang-værter. Om lørdagen bliver der
endnu engang skruet op for volumen, når Cool East inviterer til ”Cool Beats”, der er en gratis koncert med kunstnere
som Medina, Rasmus Walther, Burhan G og Tøsedrengene.
Tanken bag de gratis arrangementer er at få publikum til at
involvere sig i Cool East.

- Cool East handler om at understøtte de gode aktiviteter,
projekter og ildsjæle i bydelen Aalborg Øst ved at stille faciliteter, mandskab eller ressourcer til rådighed, fortæller
Thomas Bjuring.

- Den største ændring i strategien er, at vi giver folk gratis
kvalitetsoplevelser. Til gengæld håber vi på, at de er generøse mod hinanden, men også viser overskud til at give Aalborg Pirates, Cool East og de frivillige i projektet masser af
opbakning – også i form af velvillighed til at smide et par
kroner i boderne, slutter Thomas Bjuring.

Hele klubben bakker op
Ligesom i forbindelse med Skolernes Motionsdag er hele ishockeyklubben involveret i Cool East lige fra administration,
spillertrup til trænere, der gerne deltager i aktiviteterne. Det

Følg Cool East på:
www.aalborgpirates.dk eller facebook.com/AalborgPirates,
og deltag i eller bidrag til de gode initiativer, der er med til at
understøtte, at Aalborg Øst er ”byens bedste bydel”.
Af xx
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CoolFacts

Pressemøde

Offentliggørelsen af Cool East projektet

Sted

Eksponering

Målgruppe

Sundheds - og Kvarter Huset, Aalborg Øst

Pressetilstedeværelse og dækning, presserapport, fans, alm. borgere

Byen og partnerne i Cool East

Mission

At skabe eksponering og synlighed omkring projektet og partnerne i projektet

Resultat

Massiv mediedækning (se presserapport)

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Afrapportering på pr for Aalborg Pirates
Public Image har med to pressemeddelelser fået skabt opmærksomhed om sponsoraftale
og CSR-projektet Cool East.
Forud for pressemødet d. 16. september blev pressen inviteret til pressemødet.
Den seneste pressemeddelelse efter pressemødet er udsendt til en række nationale og
lokale medier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DR
P4 Nordjylland
Jyllands-posten
BT
Ritzau
Ekstrabladet
Politiken
Fyens Stiftstidende
Jydske Vestkysten
TV2
Lokalaviserne i Aalborg
Herning Folkeblad
Radiosporten DR
Sofabold.dk
Metalligaen.dk
Hockeymagasinet.dk
Nordjyskeerhverv.dk

En mediesøgning på Infomedia viser, at pressemeddelelsen har skabt redaktionel omtale i
følgende medier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordjyske
Nordjyske.dk
TV2Nord
Facebook opslag på Aalborg Pirates’ side
Hockeymagasinet.dk
Facebook opslag på Hockeymagasinet.dk side
TV-indslag 24Nordjyske
TV-indslag TV2Nord
TV-indslag TV2Nord.dk – Mads Duedahl
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Pressemeddelelse før pressemødet

PRESSEMEDDELELSE!

!

!
Aalborg!Pirates!afslører!ny!hovedsponsor!og!
ambitiøst!CSR:projekt!
!

På!onsdag!den!16.!september!kl.!12!inviterer!Aalborg!Pirates!til!pressemøde!i!Sundhedens!Hus!i!
Aalborg!Øst.!Her!bliver!den!største!sponsoraftale!i!klubbens!historie!præsenteret!sammen!med!en!
række!sponsorvirksomheder,!der!står!sammen!om!at!realisere!et!CSR:projekt!under!navnet!”Cool!
East”.!
!
Socialt!bevidste!virksomheder!i!Aalborg!Øst!står!sammen!for!at!vise,!at!de!støtter!Aalborg!Pirates!og!
et!nyt!og!innovativt!CSRQprojekt!rettet!mod!nærmiljøet.!De!ønsker!i!fællesskab!at!tage!et!
samfundsmæssigt!ansvar!for!den!bydel,!som!de!er!stolte!af!at!være!en!del!af.!CSRQprojektet!har!fokus!på!
at!aktivere!lokalområdet!i!forhold!til!fritidslivet!og!erhvervslivet.!!
!
–!Aalborg!Pirates!ønsker!at!understøtte!social!sammenhørighed,!sundhed!og!kulturelle!oplevelser!for!
børn,!unge,!voksne!og!ældre!i!vores!nærmiljø.!Ligesom!alle!andre!klubber!er!vi!dybt!afhængige!af!
opbakning,!og!vi!ønsker!med!CSRQprojektet!at!styrke!relationerne!med!borgere,!foreninger,!
organisationer!og!virksomheder,!der!arbejder!aktivt!for!at!gøre!Aalborg!Øst!til!et!cool,!attraktivt!og!sundt!
sted!at!leve,!lære!og!drive!forretning,!fortæller!administrerende!direktør!for!Aalborg!Pirates,!Thomas!
Bjuring.!
!
På!pressemødet!vil!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring,!bestyrelsesformand!Morten!Fals!og!træner!
Jens!Nielsen!fra!Aalborg!Pirates!være!tilstede!sammen!med!repræsentanter!fra!den!nye!hovedsponsor!samt!
sponsorvirksomheder,!der!alle!er!partnere!i!CSRQprojektet.!!
!
Senere!på!eftermiddagen!kl.!14!præsenteres!spillertruppen!og!den!nye!spillerdrag!i!Gigantium!Isarena!af!
træner!Jens!Nielsen.!
!
Mere!info!
Kontakt!venligst!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!på!mobil!22474449!eller!tb@aalborgpirates.dk!

!

Aalborg!Pirates!·!Gigantium!Aalborg!·!!Willy!Brandts!Vej!31!·!!9220!Aalborg!Øst!
www.aalborgpirates.dk!
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Pressemeddelelse efter pressemødet

PRESSEMEDDELELSE!

!

!
Aalborg!Havn!og!sponsorpartnere!søsætter!
innovativt!CSR6projekt!
!

Aalborg!Pirates!har!onsdag!16.!september!2015!præsenteret!den!største!sponsoraftale!i!klubbens!
historie,!der!bygger!på!et!CSR6projekt!med!titlen!Cool!East,!som!skal!gøre!Aalborg!Øst!til!”byens!
bedste!bydel”.!
!
En!række!socialt!bevidste!AalborgLvirksomheder!tager!et!samfundsmæssigt!ansvar!for!at!styrke!Aalborg!Øst!i!
samarbejde!med!Aalborg!Pirates.!De!ønsker!at!støtte!aktiviteter,!der!skaber!social!samhørighed,!sundhed!og!
kulturelle!oplevelser!for!børn,!unge,!voksne!og!ældre!i!området.!
!
Aalborg!Havn!er!den!nye!hovedsponsor!og!indgår!i!Cool!East!sammen!med!stærke!sponsorpartnere!som!
Himmerland!Boligforening,!Rambøll,!Thomsen!&!Fals,!Hustømrerne,!Stofa!og!Aalborg!Portland.!!
!
–!Vi!bakker!op!om!Aalborg!Pirates’!initiativ!til!at!samle!alle!de!gode!kræfter!i!byen!for!en!gang!for!alle!at!
slå!fast,!at!Aalborg!Øst!er!et!utrolig!driftigt!og!viljestærkt!område,!hvor!langt!den!største!del!af!byens!
omsætning,!viden!og!vækst!er!samlet.!Derfor!føler!vi!også!et!ansvar!for!at!støtte!de!gode!initiativer!i!det!
nærområde,!som!vi!er!stolte!af!at!være!en!del!af,!fortæller!salgsL!og!marketingchef!Ole!Brøndum!fra!
Aalborg!Havn.!
!
Cool!East!bliver!en!platform!for!eventprægede!aktiviteter,!som!Aalborg!Pirates!faciliteter!og!koordinerer,!
og!der!er!mange!spændende!idéer!på!programmet,!som!nu!for!alvor!kan!blive!realiseret!med!hjælp!fra!
sponsorerne.!Men!fuldstændig!som!i!sportens!verden,!så!bliver!det!kun!en!succes,!hvis!projektet!møder!
opbakning!fra!borgere,!foreninger,!fans,!organisationer!og!øvrige!virksomheder,!der!ønsker!at!tage!del!i!
eller!bidrage!til!projektet.!!
!
–!Hele!klubben!er!involveret!i!Cool!East!lige!fra!administration,!spillertrup!til!trænere,!der!skal!deltage!i!
aktiviteterne.!Det!kan!være!som!mentor!for!unge!i!området!eller!deltagelse!i!skolernes!og!
fritidsordningernes!sportslige!udfoldelser.!En!projektleder!og!koordinator!er!også!tilkoblet!CSRL
projektet,!og!vi!mærker!allerede!en!høj!grad!af!samhørighed!og!stolthed!over!projektet!i!Aalborg!Pirates,!
som!vi!håber!vil!være!forbilledligt!for!andre,!siger!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring.!!!
!
Den!første!Cool!EastLaktivitet!bliver!allerede!søsat!i!forbindelse!med!Skolernes!Motionsdag!fredag!9.!
oktober,!hvor!Dansk!Skoleidræt!traditionen!tro!opfordrer!alle!skoler!til!at!bruge!hele!dagen!på!motion!og!
bevægelse!fredagen!før!efterårsferien.!Her!vil!den!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!og!spillere!
fra!Aalborg!Pirates!løbe!sammen!med!eleverne!og!bidrage!til!at!gøre!det!til!en!idrætsL!og!festdag.!!
!
Mere!info!
Kontakt!venligst!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!på!mobil!22474449!eller!tb@aalborgpirates.dk!

!

Aalborg!Pirates!·!Gigantium!Aalborg!·!!Willy!Brandts!Vej!31!·!!9220!Aalborg!Øst!
www.aalborgpirates.dk!
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Nordjyske.dk (16. september 2015)
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TV2Nord.dk (16. september 2015)
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Facebookopslag på Aalborg Pirates (16. september 2015)

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Hockeymagasinet.dk (16. september 2015)

Hockeymagasinet.dk’s Facebookside (16. september 2015)
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24Nordjyske (16.-17. september 2015)

https://www.dropbox.com/s/1s3qm133h16lpxl/Cool%20East%20-%2024Nordjyske%2016.%20september%202015.mov?dl=0
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TV2 Nord (16. september 2015)

https://www.dropbox.com/s/tp8cw7rafacuj83/Cool%20East%20i%20TV2%20Nord%2016.%20september%202016.mov?dl=0

TV2Nord.dk – Mads Duedahl (16. september 2015)

https://www.dropbox.com/s/iciic6vjflnmxj9/Mads%20Duedahl%20p%C3%A5%20TV2nord.dk%2016.%20september%202016.mov?dl=0

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Nordjyske Stiftstidende (17. september 2015)
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Nordjyskerhverv.dk (17. september 2015)

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Skolernes Motionsdag

Sted

Eksponering

Målgruppe

Tornhøjskolen, Aalborg Øst

Pressetilstedeværelse og dækning, presserapport, elever og lærer

Elever og medarbejdere, Tornhøjskolen

Mission

At aktivere elever og medarbejdere på Tornhøjskolen under fanen sundhed og
stolthed.

Resultat

Ca. 400 elever og medarbejdere blev aktiveret. Indsamling og klasseværelse i
Tibet opkaldt ”Cool East - Tornhøjskolen” (børnene løb runder på atletikbanen
og samlede penge til skolen i Tibet. Faciliteret af - og økonomi fra Cool East.

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Afrapportering på pr for Cool East –
Skolernes Motionsdag
Public Image har med pressemeddelelsen skabt opmærksomhed om den første aktivitet i
Cool East-projektet, hvor Aalborg Pirates besøgte Tornhøjskolen i Aalborg Øst i
forbindelse med Skolernes motionsdag.
En mediesøgning på Infomedia viser, at pressemeddelelsen har skabt redaktionel omtale i
følgende medier:
•
•
•
•

TV-indslag TV2 Nord.dk
Hockeymagasinet.dk
Facebook opslag på Aalborg Pirates’ side
Aalborgpirates.dk

1

19

	
  

Aalborgpirates.dk (11. oktober 2015)

Se video via link https://www.youtube.com/watch?v=sif64rCeI24
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Aalborgpirates.dk (9. oktober 2015)

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Hockeymagasinet.dk (12. oktober 2015)
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Facebook opslag Aalborg Pirates (11. oktober 2015)
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Facebook opslag Aalborg Pirates (9. oktober 2015)

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE!

!

!

Piraterne!gør!Skolernes!Motionsdag!
mere!cool!
!

Den!første!aktivitet!i!Cool!East9projektet!blev!skudt!i!gang!i!dag!fredag!9.!oktober,!hvor!spillere!og!
administration!fra!Aalborg!Pirates!bidrog!til!en!anderledes!skoledag!med!bevægelse,!begejstring!
og!fællesskab!på!Tornhøjskolen!i!Aalborg!Øst.!
!
Eleverne!på!Tornhøjskolen!fik!fuld!opbakning!fra!PiratesOspillerne!i!dag,!som!stod!for!opvarmning!af!
eleverne,!uddeling!af!frugt!og!forfriskninger!og!deltagelse!i!aktiviteter!som!længdespring,!
gummistøvlekast,!kartoffelløb!og!ærteposeskydning.!!
!
–!Aalborg!Pirates!bakker!op!Skolernes!Motionsdag,!fordi!det!er!en!rigtig!god!tradition!taget!af!Dansk!
Skoleidræt.!Vi!vil!gerne!bidrage!til!at!give!eleverne!en!anderledes!skoledag,!fordi!motion!giver!gode!
oplevelser!og!et!godt!fællesskab.!Det!handler!også!om!at!give!børnene!gode!sundhedsO!og!motionsvaner!
tidligt!i!livet,!siger!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!fra!Aalborg!Pirates.!
!
Afdelingsleder!Lene!Bak!fra!Tornhøjskolen!er!tovholder!og!koordinator!for!breddeidrætsOkonceptet!på!
skolen,!hvor!målet!er!at!give!alle!elever!optimale!muligheder!for!idræt,!leg!og!bevægelse.!Derfor!passer!
Cool!East!helt!perfekt!ind!i!Tornhøjskolens!erklærede!mål!om!at!samarbejde!med!både!foreninger!og!
idrætsklubber!i!Aalborg!Øst,!der!kan!vise!eleverne!fordele!ved!at!dyrke!motion!og!indgå!i!et!fællesskab:!
!
–!Eleverne!var!forventningsfulde!og!mødte!op!til!motionsdagen!med!masser!af!energi!og!deltog!i!de!sjove!
aktiviteter!med!spillerne.!At!få!børnene!til!at!dyrke!motion,!også!gerne!på!andre!dage!end!motionsdagen,!
handler!om!at!have!positive!forbilleder.!Vi!vil!gerne!vise!dem!de!muligheder,!som!de!har!for!at!blive!en!
del!af!en!idrætsforening!i!lokalområdet,!fortæller!skoleleder!afdelingsleder!Lene!Bak.!
!
Ifølge!Dansk!Skoleidræt!dyrker!2!ud!af!3!børn!ikke!motion!uden!for!skoletiden.!Sundhedsstyrelsen!
anbefaler!ellers,!at!børn!og!unge!i!alderen!5O17!år!er!fysisk!aktive!mindst!60!minutter!om!dagen!
ved!moderat!intensitet!ud!over!almindelige!kortvarige!dagligdags!aktiviteter.!!
!
Mere!info!
Kontakt!venligst!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!på!mobil!22474449!eller!tb@aalborgpirates.dk!

!
!
!
!
!
!
!
!

!

Aalborg!Pirates!·!Gigantium!Aalborg!·!!Willy!Brandts!Vej!31!·!!9220!Aalborg!Øst!
www.aalborgpirates.dk!
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TV2 Nord indslag (9. oktober 2015)

Se indslag her:
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Aktivitetsdag
Sted

Gigantium

Eksponering

Pressetilstedeværelse og dækning, presserapport, fans, tilskuere og sponsorer

Målgruppe

Børnefamilier i Aalborg - alle folkeskoler i Aalborg Kommune var inviteret til 3
timers lang
aktivitets dag og efterfølgende gratis hockeykamp.

Mission

At aktivere børn og deres familier i Aalborg

Resultat

Ca. 900 børn deltog i aktivitetsdagen

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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December 2015

Aalborg Pirates - Cool East

AFRAPPORTERING

Pressemeddelelse - aktivitetsdag

Public Image har med pressemeddelelsen skabt opmærksomhed om den anden aktivitet i Cool
East-projektet, hvor Aalborg Pirates og Cool East afholdt aktivitetsdag for børn i Gigantium.
Pressemeddelelsen er udsendt til følgende medier:
• Nordjyske Medier
• Vejgaard Avis
• 24 Nordjyske
• Midt-Vest Avis
• Nørresundby Avis
• DR Nordjylland
• TV2 Nord
En mediesøgning på Infomedia viser, at pressemeddelelsen har skabt redaktionel omtale i
følgende medier:
• Nordjyske Medier
• Vejgaard Avis

!1
Foto: BrianChristensenPhoto.com
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December 2015

PRESSEMEDDELELSE!

Aalborg Pirates - Cool East

!

!

Cool!East!gav!børnene!en!tidlig!julegave!
!

Hoppeborge,!forhindringsbaner!og!konkurrencer!gav!børnene!sved!på!panden,!inden!de!kunne!
køle!af!og!se!kampen!mellem!Aalborg!Pirates!og!Rødovre!Mighty!Bulls!søndag!29.!november!i!
Gigantium.!!!!!!!
!
Cool!East!og!Aalborg!Pirates!inviterede!alle!børn!til!en!sjov!aktivitetsdag!i!samarbejde!med!Randers!
Legeland,!der!forvandlede!Gigantium!til!et!stort!legeområde.!Børnene!fik!endnu!en!tidlig!julegave!i!form!
af!en!gratis!billet!til!ishockeykampen.!
!
–!Alt!var!på!børnenes!præmisser.!Legeområdet!var!åbent!et!par!timer!før!kampstarten,!så!børnene!
kunne!lege!og!få!rørt!sig.!Hvis!de!ikke!kunne!sidde!stille!under!kampen,!så!var!alle!aktiviteter!også!åbne!
under!kampen,!fortæller!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring.!
!!
Cool!East!havde!sendt!gratis!billetter!til!24!skoler!i!Aalborg.området!for!at!give!børnene!en!mulighed!for!
at!stifte!bekendtskab!med!ishockey!og!få!en!sjov!dag!med!action,!spænding!og!sjove!aktiviteter.!Det!
havde!intet!mindre!end!800!børn!valgt!at!tage!imod:!!
!
–!Cool!East!handler!om!at!gøre!det!interessant!at!komme!i!Gigantium!for!at!se!ishockey,!men!i!høj!grad!
også!at!skabe!rammer!for!gode!oplevelser.!Søndagskampene!er!valgt!som!dage!med!fokus!på!aktiviteter!i!
børnefamiliernes!ånd,!og!vi!ønsker!at!skabe!samhørighed!og!aktiviteter,!hvor!deltagerne!også!selv!kan!
bevæge!sig!og!have!det!sjovt!samtidigt,!forklarer!salgs.!og!marketingchef!Ole!Brøndum!fra!Aalborg!Havn,!
der!er!en!af!de!otte!sponsorer!bag!Cool!East.!!
!
De!øvrige!sponsorer!i!Cool!East!er!Aalborg!Portland,!Rambøll,!Stofa,!Thomsen!&!Fals,!Himmerland!
Boligforening,!Hustømrene!og!Alabu!Bolig.!
!
Mere!info!
Kontakt!venligst!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!på!mobil!22474449!eller!tb@aalborgpirates.dk!

!
!
!
!
!
!
!
!

!

Aalborg!Pirates!!!.!!!Gigantium!Aalborg!!!.!!!Willy!Brandts!Vej!31!!!.!!!9220!Aalborg!Øst!
www.aalborgpirates.dk!

!2
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December 2015

Aalborg Pirates - Cool East

Nordjyske (29. november 2915)

!3

30

December 2015

Aalborg Pirates - Cool East

Vejgaard Avis (9. december 2015)

!4
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Kaffé Fair

Sted

Eksponering

Målgruppe

Kaffé Fair - Sundheds- og kvartershuset Aalborg Øst

Alle online medie platforme

Kaffé Fair, områdets beboere og fans

Mission

At synliggøre områdets ildsjæle og tiltrække opmærksomhed til de gode initiativer i Aalborg Øst

Resultat

Ca. 400 kunder besøgte cafeen

32

PRESSEMEDDELELSE	
  

	
  

	
  

Cool	
  East	
  giver	
  Kaffé	
  Fair	
  en	
  hånd	
  

	
  
Hovedsponsor	
  Cool	
  East	
  i	
  Aalborg	
  Pirates	
  bakker	
  op	
  om	
  Kaffé	
  Fair	
  og	
  tildeler	
  spillertrøjer	
  og	
  
ishockeybilletter	
  til	
  medarbejdere	
  torsdag	
  den	
  28.	
  januar	
  2016	
  kl.	
  15-‐‑17	
  hos	
  Kaffé	
  Fair	
  i	
  
Sundheds-‐‑	
  og	
  Kvartershuset	
  på	
  Fyrkildevej	
  7	
  i	
  Aalborg	
  Øst.	
  
	
  
Cool	
  East	
  og	
  Kaffé	
  Fair	
  sætter	
  torsdag	
  gang	
  i	
  festen	
  forud	
  for	
  lokalbraget	
  mod	
  Frederikshavn	
  White	
  
Hawks	
  om	
  fredagen.	
  Ishockeyfans	
  kan	
  få	
  fingrene	
  i	
  en	
  gratis	
  billet	
  til	
  kampen,	
  hvis	
  de	
  møder	
  op	
  i	
  Kaffé	
  
Fair.	
  De	
  unge	
  medarbejdere	
  i	
  Kaffé	
  Fair	
  kan	
  se	
  frem	
  til	
  at	
  få	
  overrakt	
  trøjer	
  og	
  billetter,	
  men	
  også	
  at	
  
opleve	
  ishockeyspillere,	
  træner	
  Jens	
  Nielsen	
  og	
  administrerende	
  direktør	
  Thomas	
  Bjuring	
  fra	
  Aalborg	
  
Pirates	
  give	
  en	
  hånd	
  i	
  caféen.	
  	
  
	
  
”Kaffé	
  Fair	
  er	
  en	
  velrenommeret	
  socialøkonomisk	
  virksomhed	
  og	
  et	
  klasse-‐‑eksempel	
  på,	
  hvordan	
  de	
  
unge	
  medarbejdere	
  oplever	
  personlig	
  og	
  faglig	
  udvikling	
  og	
  overvinder	
  udfordringer	
  i	
  forhold	
  til	
  at	
  klare	
  
en	
  uddannelse	
  og	
  et	
  job.	
  De	
  udfører	
  et	
  meningsfuldt	
  arbejde,	
  når	
  de	
  laver	
  og	
  serverer	
  sund	
  mad	
  og	
  
drikke	
  til	
  borgere,	
  beboere	
  og	
  gæster	
  i	
  tilknytning	
  til	
  Sundheds-‐‑	
  og	
  Kvartershuset.	
  Vi	
  vil	
  gerne	
  give	
  dem	
  
et	
  skulderklap	
  og	
  vise,	
  at	
  vi	
  står	
  sammen	
  i	
  Aalborg	
  Øst.	
  Om	
  fredagen	
  hepper	
  vi	
  nemlig	
  i	
  fællesskab	
  på	
  
Aalborg	
  Pirates”,	
  fortæller	
  adm.	
  direktør	
  Thomas	
  Bjuring.	
  	
  
	
  
Charlotte	
  Kragh	
  er	
  afdelingsleder	
  i	
  Kaffé	
  Fair,	
  og	
  hun	
  ser	
  samarbejdet	
  med	
  Cool	
  East	
  som	
  en	
  god	
  
mulighed	
  for	
  at	
  ryste	
  de	
  unge	
  sammen	
  i	
  en	
  social	
  sammenhæng,	
  hvor	
  de	
  kommer	
  ud	
  af	
  de	
  vante	
  
rammer:	
  	
  
	
  
”Jeg	
  er	
  sikker	
  på,	
  at	
  de	
  får	
  en	
  god	
  oplevelse.	
  Vores	
  medarbejdere	
  har	
  ikke	
  altid	
  været	
  forvente	
  med	
  ros	
  
og	
  opbakning,	
  og	
  derfor	
  ser	
  jeg	
  initiativet	
  Cool	
  East	
  som	
  en	
  dejlig	
  anerkendelse	
  af	
  de	
  unge,	
  som	
  Kaffé	
  
Fair	
  i	
  dagligdagen	
  hjælper	
  med	
  at	
  give	
  et	
  kompetenceløft	
  og	
  kærligt	
  skub	
  i	
  den	
  rigtige	
  retning”,	
  forklarer	
  
Charlotte	
  Kragh.	
  
	
  
Borgmester	
  Thomas	
  Kastrup-‐‑Larsen	
  og	
  salgs-‐‑	
  og	
  marketingchef	
  Ole	
  Brøndum	
  fra	
  Aalborg	
  Havn	
  deltager	
  
også	
  i	
  begivenheden	
  for	
  at	
  bakke	
  op	
  om	
  initiativet	
  og	
  de	
  unge	
  hos	
  Kaffé	
  Fair.	
  Billetterne	
  til	
  kampen	
  
mellem	
  Aalborg	
  Pirates	
  og	
  Frederikshavn	
  White	
  Hawks	
  uddeles	
  efter	
  ”først-‐‑til-‐‑kaffemølle-‐‑princippet”,	
  
om	
  man	
  så	
  må	
  sige.	
  	
  

	
  

Mere	
  info	
  
Kontakt	
  venligst	
  adm.	
  direktør	
  Thomas	
  Bjuring	
  på	
  mobil	
  22474449	
  eller	
  tb@aalborgpirates.dk	
  

	
  

Aalborg	
  Pirates	
   	
  Gigantium	
  Aalborg	
   	
  	
  Willy	
  Brandts	
  Vej	
  31	
   	
  	
  9220	
  Aalborg	
  Øst	
  
www.aalborgpirates.dk	
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Teddy Bear Toss

Sted

Eksponering

Målgruppe

Gigantium Isarena

Online medier

Børn i Aalborg Øst

Mission

En anderledes oplevelse for børn i ishockeyens univers med støtte til foreningen
”9220 de frivillig” i Aalborg Øst.

Resultat

Ca. 2500 deltagere
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Legeland

Sted

Eksponering

Målgruppe

Foyeren i Gigantium

Online medier samt alle skoler i Aalborg Kommune

De mindste børn og deres familier i Aalborg Øst

Mission

Traditionel børne - og legeland/plads opsat af Randers Legeland

Resultat

Ca. 1000-1200 børn og deres forældre

35

Cool East og Aalborg Pirates har i samarbejde med Randers legeland
udsmykket hele Gigantium med aktiviteter for børn. Masser af hoppeborge, konkurrencer, forhindringsbaner mm. Man vil ikke kunne genkende
Gigantium – alt er på børnenes premisser.

Søndag d. 29 november kl. 14:00
Hjemmekamp mod Rødovre Mighty Bulls.
Legeområdet vil være tilgængeligt 2 timer før kampstart.
I den forbindelse tilbyder de en gratis entre billet til hvert barn på
skolen. Billetten kan afhentes fra tirsdag d. 24 november hos skolens
administration.

Når I kommer ind i Gigantium foyeren vil I finde en stand hvor den udleverede
billet skal ombyttes til en normal entre billet. Der vil være stor chance for udsolgt, hvorfor vi anbefaler alle at komme i god tid, så man sikrer sig en billet.

Indsamling for ”9220 De Frivillige”
Sted

Eksponering

Målgruppe

Gigantium

Nordjyske medier, onlinemedier

”9220 De frivillige”

Mission

Opbakning til samarbejdspartnere og ildsjæle i Aalborg Øst i form cykelindsamling med direktøren for Aalborg Pirates, ishockeyprofiler samt børn, handicappet og ledere fra foreningen ”9220 De frivillige”

Resultat

Ca. 40.000kr til foreningen ”9220 De frivillige”
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Pressemøde

Offentliggørelsen af de to gratis koncerter til Aalborg by,
Cool Kids og Cool Beats

Sted

Eksponering

Målgruppe

Foyeren i Gigantium

Pressetilstedeværelse og dækning , presserapport, fans, alm. borgere

Byen og partnerne i Cool Kids og Cool Beats

Mission

At skabe eksponering og synlighed omkring projektet og partnerne i koncerterne

Resultat

Massiv mediedækning (se presserapport)

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Cool East

Marts 2016

AFRAPPORTERING

Pressemeddelelse fra Cool East om Cool Kids og Cool Beats
På pressemødet den 11. marts blev det offentliggjort, at Cool East sammen med eventsponsor Coolshop
inviterer til musikfest den 29. april samt 30. april. Det skabte omtale i en række medier – online, dagblad,
radio og tv.
En mediesøgning viser, at pressemeddelelsen har skabt redaktionel omtale i følgende medier:
•   Nordjyske.dk
•   NORDJYSKE Stiftstidende
•   Tv2nord.dk
•   TV2 Nord – nyhederne kl. 19.30
•   NordjyskErhverv.dk
•   Nørresundby Avis

  

  

1
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Cool East

Marts 2016

PRESSEMEDDELELSE!

!

!
Cool!East!indkalder!til!pressemøde!om!
fremtidige!aktiviteter!i!Aalborg!Pirates!
!

Cool!East!og!Aalborg!Pirates!inviterer!til!pressemøde!fredag!den!11.!marts!kl.!13!i!foyeren!i!Gigantium!
i!Aalborg!Øst.!!
!
Ishockeyklubben!Aalborg!Pirates!spiller!torsdag!aften!4.!kvartfinale!i!Metalligaen,!hvor!de!med!et!
nederlag!er!ude!af!slutspillet!i!denne!sæson,!men!med!en!sejr!kan!forlænge!livet!til!minimum!søndag!
eftermiddag,!hvor!næste!kamp!skal!spilles.!
Uanset!udfaldet!af!kampen!i!aften,!så!giver!det!anledning!til!at!indkalde!til!et!pressemøde!fredag,!hvor!
repræsentanter!for!hovedsponsoratet!Cool!East!sammen!med!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!
fremlægger!planer!for,!hvordan!klubben,!fans,!byen,!virksomheder!og!sponsorer!kan!komme!på!ret!køl!
igen.!
!
–!Aalborg!Pirates!går!ikke!i!dvale!frem!til!næste!sæson.!På!pressemødet!fremlægges!en!storstilet!og!
ambitiøs!plan!for!aktiviteter,!som!uden!tvivl!vil!vække!genlyd!i!hele!byen!og!med!stor!sandsynlighed!
også!vil!blive!bemærket!i!hele!landet,!fortæller!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!fra!Aalborg!
Pirates.!
!
Repræsentanter!fra!hovedsponsoratet!Cool!East,!øvrige!sponsorvirksomheder!og!administrerende!direktør!
Thomas!Bjuring!sætter!på!pressemødet!de!fremmødte!grundigt!ind!i!de!nye!planer!for!at!bidrage!med!store!
oplevelser!i!Gigantium.!
!!
Mere!info!
Kontakt!venligst!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!på!mobil!22474449!eller!tb@aalborgpirates.dk!

!

Aalborg!Pirates! !Gigantium!Aalborg! !!Willy!Brandts!Vej!31! !!9220!Aalborg!Øst!
www.aalborgpirates.dk!
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Cool East

Marts 2016

PRESSEMEDDELELSE!

!

!
Cool!East!og!Coolshop!inviterer!til!cool!
musikfest!
!

Hovedsponsor!Cool!East!i!Aalborg!Pirates!og!eventsponsor!Coolshop!forærer!to!store!oplevelser!til!
nordjyderne.!Fredag!den!29.!april!inviteres!alle!børn!og!unge!til!Cool!KidsDkoncert!med!MGPDstjerner!
og!vært!Louise!Hart!i!Gigantium!i!Aalborg.!Lørdag!den!30.!april!indtager!kunstnere!som!Medina,!
Burhan!G,!Rasmus!Walther!og!Tøsedrengene!scenen!med!komiker!Thomas!Warberg!som!vært!til!Cool!
BeatsDkoncert.!!
!
Det!er!slut!med!ishockeysæsonen!efter!Aalborg!Pirates’!nederlag!til!SønderjyskE!i!kvartfinalerne!torsdag!
aften!i!Gigantium.!Det!får!ikke!Aalborg!Pirates!og!hovedsponsorerne!bag!Cool!East!til!at!læne!sig!tilbage!efter!
en!sæson!med!et!tilfredsstillende!resultat.!Allerede!fredag!11.!marts!er!en!plan!blevet!fremlagt!for!at!bringe!
folk!sammen!i!bydelen!om!to!sjove,!spændende!og!tilmed!gratis!oplevelser:!
!
”Det!her!er!en!kæmpe!gave!fra!hovedsponsorerne!bag!Cool!East,!der!har!fået!opbakning!af!Coolshop!som!
eventsponsor.!Sammen!ønsker!de!at!synliggøre!Aalborg!Øst!som!en!stærk!bydel,!hvor!fælleskaber!og!
fantastiske!oplevelser!bringer!folk!sammen.!Med!to!gratis!koncerter!i!den!her!kaliber!gør!de!det!muligt!for!
alle!at!deltage!og!bidrage!til!at!gøre!det!til!en!fantastisk!fest”,!fortæller!adm.!direktør!Thomas!Bjuring!fra!
Aalborg!Pirates.!
!
Cool!East!handler!om!involvering!
Det!er!Aalborg!Havn,!Himmerland!Boligforening,!Rambøll,!Thomsen!&!Fals,!Hustømrerne,!Stofa,!Aalborg!
Portland,!Alabu!Bolig!og!Aalborg!Stevedore!Company!som!står!bag!Cool!East!og!hovedsponsoratet!i!Aalborg!
Pirates.!Den!fælles!mission!er!at!vise,!at!de!har!valgt!at!involvere!sig!aktivt!i!sponsoratet!for!at!gøre!en!forskel!
–!ikke!bare!en!forskel!for!klubben,!men!i!særdeleshed!for!hele!bydelen!og!nordjyderne.!
!
”Til!gengæld!for!gaven!til!nordjyderne!håber!Cool!East,!Coolshop!og!Aalborg!Pirates,!at!koncertgængerne!vil!
vise!overskud!til!at!involvere!sig!og!vise!opbakning!til!koncerterne.!Forhåbentlig!udviser!de!også!villighed!til!
at!smide!et!par!kroner!i!boderne”,!forklarer!direktør!Klaus!Ringgaard!fra!Alabu!Bolig!som!repræsentant!for!
Cool!East.!
!
Billetterne!til!de!to!koncerter!bliver!fordelt!via!Cool!EastZsponsorerne,!men!der!er!også!mulighed!for!at!
reservere!billetter!via!coolbeats.dk,!der!er!i!luften!fra!mandag!14.!marts.!!
!
Mere!info!
Kontakt!venligst!administrerende!direktør!Thomas!Bjuring!på!mobil!22474449!eller!tb@aalborgpirates.dk!

!

Aalborg!Pirates! !Gigantium!Aalborg! !!Willy!Brandts!Vej!31! !!9220!Aalborg!Øst!
www.aalborgpirates.dk!
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Cool East

Marts 2016

Tv2nord.dk (11.03.16)

Websiden Tv2nord.dk har i 2015 haft 5.789.598 besøgende på deres website.
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Cool East

Marts 2016

TV2 Nord – nyhederne kl. 19.30 (11.03.16)

Se indslaget her: http://www.tv2nord.dk/nyheder/11-03-2016/1930/gratis-koncerter?v=0_pe3e4flj
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Cool East

Marts 2016

Nordjyske.dk (11.03.16)

Nordjyske.dk har 437.814 brugere om ugen, og når op på 16.218.445 sidevisninger på ugebasis.
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Cool East

Marts 2016

NORDJYSKE Stiftstidende (12.03.16)
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»

Vi mener det alvorligt, når
vi siger, at vi vil være til stede
i Aalborg Øst.

METTE SAKSAGER, KOL-sygeplejerske

THOMAS BJURING, ishockeydirektør for Aalborg Pirates

AALBORG: To store gratis koncertoplevelser venter i Aalborg i slutningen af april.
Det er Aalborg Pirates, der
står bag - i samarbejde med
sponsorerne i gruppen Cool
East og eventsponsoren
Coolshop.
- Vi mener det alvorligt,
når vi siger, at vi vil være til
stede i Aalborg Øst, siger ishockeydirektøren Thomas
Bjuring.
Første koncert er 29. april,

hvor børn og unge inviteres
til Cool Kids-koncert i Gigantium. På programmet er
en række MGP-stjerner.
Dagen efter går det igen
løs i Gigantium - men denne
gang for et lidt ældre publikum. Ved koncerten, der har
fået navnet Cool Beats, vil
navne som Medina, Burhan
G, Rasmus Walther og Tøsedrengene være på plakaten.
Vil skabe aktiviteter
Om baggrunden for at Aalborg Pirates på denne måde
inviterer til gratis koncerter

.
.
.

Aalborg Pirates - og sponsorerne - holdt fredag pressemøde for at
fortælle om det nye koncerttiltag. Foto: Martin Damgård
delen.
- Økonomien er selvfølgelig i fokus hos Aalborg Pirates, men vi må også sande, at
vi ikke er i stand til at tjene
alle vores penge på eliteishockey alene, siger Thomas

Bjuring.
- Er I så ikke fristet til at
opkræve entré ved de her
koncerter?
- Det har vi selvfølgelig også vurderet, om vi skulle.
Men i det her tilfælde hand-

ler det for os mere om branding, og aktiviteten og synligheden har vægtet højere,
fastslår Thomas Bjuring.
Billetterne til de to koncerter bliver fordelt via Cool
East-sponsorerne, men der

er også mulighed for at reservere billetter via coolbeats.dk, der er i luften fra
mandag 14. marts.

En indisk oplevelse
Dagens deal er skøn indisk take-away for 2 personer

COOLEAST:
EAST:Medina
Medinaog
ogBurhan
BurhanGG
COOL
blandtde
denavne,
navne,der
derkan
kanopleves
opleves
ererblandt
i
Gigantium
i
slutningen
april
i Gigantium i slutningen afafapril
Af Claus T. Kræmmergård

99 20 40 60 • www.arkadensfysioterapi.dk

Lørdag 12. marts 2016 NORDJYSKE Stiftstidende

KOL kan ikke helbredes, men
med den rigtige behandling kan
generne afhjælpes.

Kom til
Kom
gratis
gratis
koncert
koncert
kraemmergaard@nordjyske.dk

org Centrum: JF Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg
SERISGAARD
, Skelagervej
375B,
9000
Aalborg
g Syd: Hasserisgaard,
Skelagervej
375B,
9000
Aalborg
. 99 20 40 60 • www.arkadensfysioterapi.dk

NORDJYSKE Stiftstidende Lørdag 12. marts 2016

»

KADENS FYSIOTERAPI

Køb dit værdibevis på deal.dk fra
d. 12. marts eller giv det som gave.
*Kig ind på deal.dk allerede i dag
- enkelte tilbud er først til mølle.

Kr. 141,Værdi kr. 257,- Spar 45%
Taste of India, Bispensgade 29, 9000 Aalborg

»

Cool East handler om at skabe aktiviteter,
synlighed og samhørighed omkring Aalborg
Øst. Vi vil gerne være til stede med meget mere
end bare ishockey.

THOMAS BJURING, ishockeydirektør for Aalborg Pirates

siger Thomas Bjuring:
- Cool East handler om at
skabe aktiviteter, synlighed

og samhørighed omkring
Aalborg Øst. Vi vil gerne være til stede med meget mere

Bedre liv med motion
Bedre

end bare ishockey, og derfor
er det vigtigt for os at skabe
nogle aktiviteter, hvor vi forkæler de lokale borgere - og i
dette tilfælde måske også
nordjyderne i al almindelighed.
Samarbejdet Cool East
blev grundlagt i 2015. Med
er Aalborg Havn, Himmerland Boligforening, Ram-

bøll, Thomsen &
Hustømrerne, Stofa,
borg Portland, Alabu
og Aalborg Stevedore
pany.

Fals,
AalBolig
Com-

Noget for Aalborg Øst
Den fælles mission er ikke
bare at forbedre økonomien
i ishockeyklubben - målet er
at gøre en forskel for hele by-

  

TILBUD
Sterilisation/Kastration
af din kat inkl. øremærkning

og registrering samt 1,5 kg
Nordjyske
Stiftstidende har i hverdagene et oplagstal på 40.273
og læses af 118.00 personer.
KOL: Borgere
Virbac foder

eders rentefri
gsordning.

å det hos os!

inTandtekniker kan du få din nye tande på en afdragsordning – helt rentefrit i
2 måneder! Vi rådgiver dig om den bedste
g – og hjælper dig gerne med at søge
ige tilskud.
nd og få en gratis undersøgelse og
eget mere om, hvad vi kan tilbyde. Gratis
parkering
og bestil en tid allerede i dag!
i gården

MinTandtekniker

Naturtro tandproteser skabt til dig

ndtekniker · Vesterbro 44 A · 9000 Aalborg
8 770 770 · www.mintandtekniker.dk

med KOL kan få et
bedre liv med
masser af motion

  

Af Esben Heine
esben.pedersen@nordjyske.dk

TYLSTRUP: - Motion er vigtigt,

hvis man lider af KOL.
Det blev slået fast, da KOLsygeplejerske Mette Saksager holdt et arrangement på
Plejecentret Solgården i Tylstrup. KOL-tilbuddet er et
tiltag for hele Nordjyllands
Amt.
Det var aktivitetsmedarbejder på Solgården, Niels
Frederiksen, der aktiverede
de KOL-ramte med et program, som der er mulighed
for at deltagerne kan benytte derhjemme.
- Med motion kommer der
mere luft til lungerne, forklarer Niels Frederiksen.
Han er selv ramt af en lun-

  
  
  

gesygdom, men har ikke
KOL.
- Jeg har været på kursus
for at lære om motion, og det
vil jeg gerne lære andre, siger han.
Farmaceut Charlotte Bugtrup fra Brønderslev Apotek
testede deltagernes brug af
medicin.
- Det er meget vigtigt, at
man benytter den rigtige inhaleringsteknik, fortæller
Charlotte Bugtrup.
De ældre blev testet med
en fløjte. Hvis de kan få fløjten til at give lyd fra sig, kan
de også inhalere medicin.
Og at det er vigtigt med
den rigtige medicin kan Joan Olsen fra Vestbjerg skrive
under på.
- Jeg tager et pust om morgenen, og så har jeg det godt
resten af dagen, forklarer
74-årige Joan Olsen, der i januar fik konstateret KOL.
Hun går lange ture i naturen hver dag.
- Det giver mig mere ilt til
lungerne, siger Joan Olsen.

hjælpes.
Mette Saksager er også tilknyttet TeleCare Nord, der
er et samarbejde mellem sygehusene i Region Nordjylland, de praktiserende læger
i Nordjylland, de nordjyske
kommuner samt Aalborg
Universitet.
Her kan borgere gratis låne en taske med udstyr blodtryksapparat, iltmætningsmåler, vægt og tablet.
- Forsøg har vist, at man
med telemedicin kan opnå
færre indlæggelser på syge-

huset og øget tryghed i eget
hjem.
Kommunen eller sygehuset kan følge målinger og
sygdom. Hvis den enkelte
persons værdier ændres væsentligt, skal der måske ske
en ændring i medicinen eller
have anden hjælp.
Aalborg Universitet følger
projektet og forsker værdien
af telemedicin.

SPAR OP TIL

35%
Læs mere på: www.familiedyrlægerne.dk

Joan Olsen har godt med luft til at blæse i en fløjte. Her testes lungerne af farmaceut Charlotte Bugtrup.
Foto: Kurt Bering
89-årige Frida Karlsen fra
Tylstrup holder sig også i
gang med motion.
- Jeg går hos Krudtuglerne
i Brønderslev en gang om
ugen. Her får vi masser af
motion.
- Det eneste, der er problem, er trapperne. Jeg kan
ikke længere løbe op af trapper, fortæller Frida Karlsen.
Problemerne med KOL op-

stod efter en lungebetændelse for tre år siden.
Mette Saksager har gennemgået en uddannelse til
KOL-sygeplejerske, og hun
har gennem et år sat fokus
på KOL.
- Vi vil gerne have, at borgere med KOL har det godt.
- KOL kan ikke helbredes,
men med den rigtige behandling kan generne af-

Telefon 70 11 99

· 9200 Aalbor
Stenbukken 7A

65
98.dk
arg22lass
w.c43
wwfon
11-Tele

IFTER RUDEN
SPAR TID – VI SK ARBEJDE
MENS DU ER PÅ
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Cool East

Marts 2016

NordjyskErhverv.dk (03.03.16)

Nordjyskerhverv.dk har 1.843 følgere på Facebook.
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Cool East

Marts 2016

NordjyskErhverv.dk på Facebook (03.03.16)
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Cool East

Marts 2016

Nørresundby Avis (16.03.16)
Nørresundby Avis | Onsdag 16. marts 2016

E

D

RG

Aalborg Pirates - og sponsorerne - holdt fredag pressemøde for at fortælle om det nye koncerttiltag.
Foto: Martin Damgård

5.R 14,95

Kom til gratis
koncert i april
TO STORE gratis koncertople-

velser venter i Aalborg i slutningen af april.
Det er Aalborg Pirates, der
står bag - i samarbejde med
sponsorerne i gruppen Cool
East og eventsponsoren
Coolshop.
- Vi mener det alvorligt,
når vi siger, at vi vil være til
stede i Aalborg Øst, siger ishockeydirektøren Thomas

Bjuring.
Første koncert er 29. april,
hvor børn og unge inviteres
til Cool Kids-koncert i Gigantium. På programmet er
en række MGP-stjerner.
Dagen efter går det igen
løs i Gigantium - men denne
gang for et lidt ældre publikum. Ved koncerten, der har
fået navnet Cool Beats, vil
navne som Medina, Burhan

G, Rasmus Walther og Tøsedrengene være på plakaten.
Samarbejdet Cool East
blev grundlagt i 2015. Med
er Aalborg Havn, Himmerland Boligforening, Rambøll, Thomsen & Fals,
Hustømrerne, Stofa, Aalborg Portland, Alabu Bolig
og Aalborg Stevedore Company.

NORDJYSK LIFT

AL ST
T O

I N RT Samtlige husstande i
Nørresundby Avis har et oplag på 23.224 og et læsertal på 23.100.
YT UD
VA
Nørresundby,
Vodskov,
Vestbjerg
samt
dele
af
Hjallerup,
Vadum
ogMAAabybro
modtager avisen.
T LG
LIFTE · TELESKOPLÆSSERE · GRAVEMASKINER · STILLADS · ENTREPRENØRMATERIEL OG MEGET MERE
VI HAR OVER 20.000 ENHEDER AF GODKENDTE LIFTE, STILLADSER,
TELESKOPLÆSSERE, GRAVEMASKINER, ENTREPRENØRMATERIEL,
HAVEMASKINER OG MEGET MERE ...
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Girls Only

Sted

Eksponering

Målgruppe

Storhallen i Gigantium / Tornhøjskolen

Foreningerne i Aalborg Øst og Nordjylland

Foreningslivet generelt i Aalborg Øst

Mission

Opbakning til samarbejdspartnere og ildsjæle i Aalborg Øst med udgangs
punkt i piger og kvinder

Resultat

Grundet alvorlig sygdom hos nøgleperson i foreningen og samarbejdspartneren
HK Star, blev arrangementet aflyst få dage før dens afvikling på opfordring fra
foreningen.
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Cool Kids

Sted

Eksponering

Målgruppe

Storhallen i Gigantium

Samtlige medier i Aalborg, online medier mm. (se artikel)

Børn og børnefamilier i hele Aalborg Kommune

Mission

At sætte Aalborg Øst på landkortet med unikke oplevelser

Resultat

4-5000 glade børn deltog i arrangementet
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Cool Beats
Sted

Eksponering

Målgruppe

Storhallen i Gigantium

Samtlige medier i Aalborg, online medier mm. (se artikel)

Unge og voksen i hele Nordjylland

Mission

At sætte Aalborg Øst på landkortet med unikke oplevelser

Resultat

2-2500 unge og voksne deltog i arrangementet
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C oolEast
Powered by:

MEDINA

BURHAN G

TØSEDRENGENE

Pigerne fra

RASMUS WALTER
THOMAS HELMIG jam
JOACHIM TRAMBJERG
ARRANGEMENTET FINDER STED:

CRUISE BAND

Gigantium
Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø

VÆRT FOR COOLBEATS:

DJ SPILLER TIL LUK

THOMAS WARBERG

Lørdag d. 30. april 2016 - kl. 17:45
Reserver billetter på coolbeats.dk
Cool East partnere:
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”Get Moving” kampagnen
Pudekamp i Aalborg Øst

Sted

Eksponering

Målgruppe

Trekanten, Sebbersundvej Aalborg Øst

Pressetilstedeværelse og dækning

Børn og børnefamilier i hele Aalborg Øst

Mission

Opmærksomhed omkring ”Get Moving” kampagnen som handler om at få børn
og unge til at bevæge sig

Resultat

Ca. 200 børn og frivillige
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Backstage CoolEast
De første spadestik til Cool East blev til i
sensommeren 2015 i et tæt samarbejde
mellem Aalborg Havn ved direktør Claus
Holstein, salgs- og marketingschef Ole
Brøndum samt adm. direktør ved Aalborg
Pirates Thomas Bjuring. Aalborg Havn havde først og fremmest et brændende ønske
om, at aktivere deres CSR strategi i lokalområdet, hvor Aalborg Pirates havde tanker om nye og innovative tiltag, som skulle
tiltrække nye former for samarbejde forankret i og omkring Gigantium, hvor elite
ishockeyholdet Aalborg Pirates hører til.
Mødefrekvensen tog til og der blev skabt
et fælles grundlag omkring det der skulle blive til Cool East med Aalborg Havn
som ny hovedsponsor - for derefter at
give det videre til CSR projektet Cool East.
Tankerne omkring det nye tiltag tiltrukket
enorm opmærksomhed i Aalborg by samt
den danske sportsverden, hvorfor ambitionen er og forbliver stadig at tiltrække
samarbejdspartnere fra Aalborg og Aalborg Øst, som ønsker at bidrage til byens bedste bydel med aktive tiltag, som
skaber synlighed og stolthed omkring bydelen med Aalborg Pirates som platform.
Direktionen i Aalborg Pirates faciliterer,
udvikler og afvikler tiltagene som igangsættes af styregruppen bag Cool East.
Som partner i Cool East modtager alle en
plads i styregruppen som mødes 6-8 gange pr. sæson, hvor sparring og udvikling
af initiativer i og omkring Aalborg Øst og
Aalborg Pirates er på dagsordenen.

Cool East modtog fra dag et stor opbakning fra store og prestigefyldte virksomheder, som alle er tilstede i Aalborg Øst
og som alle vægter CSR og kulturen i
Aalborg Øst højt. Cool East partnerne og styregruppen udgøres i dag af
følgende virksomheder:
Aalborg Havn
Aalborg Portland
Himmerland Boligforening
Stofa
Alabu boligforening
Thomsen & Fals
Ramböll
Hustømrerne
Aalborg Stevedore Company
Arctic Import
Storm Advokatfirma
57

Det er til stadighed gruppens ambition, at tiltrække flere samarbejdspartnere til dette nye og innovative CSR
projekt, som høster stor opbakning fra
Aalborg kommune i form af borgmester Thomas Kastrup, rådmand Maibritt
Iversen fra beskæftigelses - og integrationsforvaltningen samt rådmand Mads
Duedal fra Sundheds og kulturforvaltningen.
Bag
Cool
East
etableringen ligger der en grundpille af

samarbejdspartnere i Aalborg Øst, som
gruppen arbejder tæt sammen med og
som udvides i takt med tiden, så ambitionen omkring Cool East forankres,
som en fast og positiv bestanddel i bylivet omkring Aalborg Øst. Adm. direktør ved Aalborg Pirates Thomas Bjuring
leder og faciliterer aktiviteterne. Forud
for etableringen af Cool East samt
den almene drift spænder en bred vifte
af dybdegående research:

Der har været afholdt 7 Cool East styregruppemøder
Møder ved Aalborg Havn v. Claus Holstein og Ole Brøndum
Møder ved Ramböll v. Svend Erik (Styregruppens formand)
Møder med Trekanten v. Michael Mansdotter
Møder med ”9220 de frivillige” v. Dorte Marie Bang
Møder med 9220 v. Jeanette Kaptajn
Møder med Public Image v. Esben Aaby Nielsen og Jasper Dyg
Møder med Formagenda v. Søren Vasø Thaagaard Hansen
Møde med foreningssamarbejdet 9220 Aalborg Øst v. Lynge Jakobsen
Møder med fritidskonsulent Brian Rohde
Møder med diverse idrætsforeninger
Møder med alle Cool East partnere
Møder med borgmester Thomas Kastrup
Møder med beskæftigelses - og integrationsforvaltningen v. rådmand Maibritt Iversen
Møder med sundheds - og kulturforvaltningen v. Mads Duedal
Møder med Aalborg Events v. Søren Thorst
58

Z
Coolness 4-ever
Onsdag den 1. juni afholdte styregruppen i Cool East evalueringsmøde om den første
sæson (8 måneder).
Styregruppens målsætning i det først år var synlighed, tryghed og stolthed i form
af aktiviteter for bydelen Aalborg Øst med Aalborg Pirates som platform. Der var bred
enighed om, at samtlige mål var nået - og ingen havde drømt om, at vi ville nå så langt
i projektets første leveår. Modellen, hvor et CSR er projekt bliver hovedsponsor i en elite
sportsklub, har uden tvivl vist sit værd - og eksponeringsværdien sammenholdt med en
synlig og aktiv CSR strategi for de enkelte virksomheder i bydelen og Aalborg generelt,
har ganske enkelte været uovertruffen ifølge styregruppen. Værdien i samarbejdet og output i forhold til et klassisk sponsorat har været formidabel, udtaler gruppen enstemmigt.
Cool East er kommet for at blive. Nye medlemmer er på vej og Cool East udgør uden
sammenligning det stærkeste kort i Aalborg Pirates, hvor genrejsningen af aalborgensisk
ishockey ligger godt for land takket være en aktiv styregruppe og et innovativt CSR projekt.
Målsætningen for Cool East blev fastlagt for den kommende sæson og udgøres af følgende begreber; Synlighed, aktiviteter og sundhed.
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CoolFacts

Cool East future talents
Sted

Eksponering

Målgruppe

Mellevang skolen Aalborg

Intern online medier hos Mellevang skolen samt Aalborg Pirates

Innovationslinjen på Mellevang skolen

Mission

Iværksætteri og Udvikling med udgangspunkt i konkrete virksomhedscases

Resultat

Udvidet kendskab til iværksætteri og virksomheder i Aalborg Øst
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6
...

Aalborg Pirates
Offentliggjort af Thomas Bjurlng l?J · 7.
november 2016 · 6

,, Synes godt om side

Det kan godt være der lige har været landsholdspause, men klubbens
hovedsponsor Cool East holder aldrig fri! I sidste uge afholde Cool East
og Mellervangsskolen Cool East Future Talents.
https://www.youtube.com/watch?v=4S4PGtdGuSo&fe ature=youtu.be

CoollEast Future Talents
Beskrivelse

YOUTUBE.COM

6363 nåede personer
,. Synes godt om

Boost opslag
• Kommenter

... Del

0 Ronny Larsen, Claus Rasmussen og 31 andre
2 delinger
--

Skrev en kommentar ...

Cool East future talents forløb over en hel uge på Mellevang Skolen
Projektet skete i samarbejde med konsulentvirksomheden Fuglsang & Co.

7 virksomheder i øst bedrog med cases
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her ses Christian Fulgsang

Entreprenørskab er sjovt og behøver ikke foregå siddende på en stol
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Er kassetænkning godt ?

Kreativiteten er i fokus
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Visualisering af apps
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Fastelavn i Aalborg øst

Sted

Eksponering

Målgruppe

Kulturhuset Trekanten

Via kanaler hos boligforeningerne Himmerland, Alabu og Trekantens samt Aalborg
Pirates fysiske som online medier
Børn og Børnefamilier i Aalborg øst

Mission

Fest og Farver

Resultat

250 børn og forældre
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Fastelavnsfest
på Trekanten
Cool East og Trekanten bibliotek & kulturhus
afholder fastelavnsfest i Aalborg Øst

Lørdag den 25. februar 2017 kl. 11.00-13.00, på Trekanten (salen).
Der vil traditionen tro være flotte præmier til kattekongen og kattedronningen
samt en fastelavnsbolle til de første 200 deltagere samt præmie til det
flotteste kostume. Der vil være præmier i alderskategorierne 0-3år, 4-7år og
7-12år.

Arrangementet er gratis
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Cool East sponsorede fastelavnsboller og
underholdning
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I dagens anledning var der besøg af Aalborg
Pirates hvor specielt Kaptain Dingdong
71

En sørøverkaptajn og en kattekonge
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Whitout

Sted

Eksponering

Målgruppe

Gigantium Isarena

Den danske Presse Tv2 , Tv2 Nord, Nordjyske

Den danske befolkning

Mission

Skabe opmærksomhed omkring diabetes og almen folkesundhed

Resultat

Massiv mediedækning og fokus på en samfundsudfordring
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Afrapportering på pr for Cool East –
Whitout

Aalborg Pirates og Esbjerg Energy går i hvidt
24.02.2017 kl. 08:28 af Thomas Guldberg Nielsen - thomas@hockeymagasinet.dk

Publikum til aftenens opgør mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy, vil
efter amerikansk inspiration alle få en hvid t-shirt.
Det er Sport4Diabetes der står bag ved happeningen, den såkaldte whiteout skal
skabe opmærksomhed om kampen mod diabetes.
Det er brødrene Alexander og Nicholas Jensen nuværende Rungsted spillere, der i
samarbejde med Bedemandsforretningen, har startet projektet Sport4Diabetes.
Det var under brødrenes professionelle ishockey karriere i USA, hvor diabetes er
endnu mere udbredt end i Danmark, de kom på ideen.
Ishockeybrødrene har ambitioner om, at white-out fænomenet bliver en
tilbagevendende begivenhed, og har allerede allieret sig med 10 ambassadører fra
klubber i hele Metal Ligaen. Esbjerg Energys Jared Knight er én af Sport4Diabetesambassadørerne. Han fik selv konstateret type 1-diabetes som 16-årig:
– Den vigtigste erfaring, jeg har gjort mig, efter at have fået diabetes er, at det ikke
må stoppe dig i at gøre det, du har lyst til. Jeg spiller ishockey på højt niveau, så
jeg er selv et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre, selvom man har type 1diabetes. Så lad dig ikke stoppe af diabetes. Du kan gøre, hvad du vil, selvom du
har sygdommen,” siger Jared Knight til Esbjerg Lokalavis.
Sport4Diabetes vil engagere danske sportsfolk i kampen mod diabetes, og
forhåbentlig skal indsatsen gerne kulminere, når Danmark i 2018 afholder VM i
ishockey.
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TV2 Nord 24. februar 2017

Gigantium går i hvidt til Pirates-kamp | TV2 Nord

Gigantium går i hvidt til Pirates-kamp

24. feb 2017 kl. 17:29
Aalborg
Sport
Samfund

Livsstil

Publikum til kampen mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy bliver fredag
aften udstyret med hvide T-shirts for at gøre opmærksom på og støtte
kampen mod diabetes.
AF CAMILLA THORUP CHRISTOFFERSEN

En hel hal fuld af hvidklædte, kampklare fans. Det er, hvad der venter publikum og
ishockeymandskaber, når Aalborg Pirates og Esbjerg Energy fredag tonser sammen på isen i
Gigantium i Aalborg.
Projektet Sport4Diabetes har nemlig udstyret samtlige tilskuere med hvide T-shirts for at lave en
såkaldt "whiteout" - efter amerikansk inspiration skal den lille happening skabe opmærksomhed om
kampen mod diabetes.
Det er brødrene Alexander og Nicholas Jensen, der i samarbejde med Diabetesforeningen, har
startet projektet Sport4Diabetes. Brødrene er begge professionelle ishockeyspillere med en fortid i
USA, hvor diabetes er endnu mere udbredt end i Danmark, og har også selv familiemedlemmer med
diabetes.
- Som n vnet siger, skal projektet støtte op om et bedre liv for mennesker med diabetes ved at
engagere sportsfolk i kampen mod diabetes, siger Alexander Jensen.
Aalborg Pirates er blevet ambassadørklub for projektet, hvor kaptajn og landsholdsspiller Julian
Jacobsen fungerer som frontfigur i Aalborg.
- Som sportsfolk har vi et socialt ansvar til at gi e tilbage til samfundet og til den by, hvor vi bor. Så nu
skal vi sportsfolk, diabetikere og samfund stå sammen, og støtte kampen mod diabetes. Jeg opfordrer
alle diabetikere til at vise flaget i Gigantium fredag aften til en fantastisk oplevelse og kulisse, siger
Julian Jacobsen.
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Nordjyske 21. februar 2017

Kridhvide Pirates-fans tager
imod Esbjerg

Aalborg Pirates kommer til at spille i en kridhvid kulisse, når de fredag tager imod Esbjerg Energy i Gigantium.
21. februar 2017 16:08

Projektet Sport4Diabetes iklæder på fredag publikum helt i hvide t-shirts,
når Aalborg Pirates tager imod Esbjerg Energy i Gigantium på fredag.
Den såkaldte whiteout skal efter amerikansk inspiration skabe
opmærksomhed om kampen mod diabetes.
Whiteout-fænomenet er kendt fra amerikanske sportsbegivenheder, som
noget, der ikke bare skaber festlige rammer for en kamp, men også er med
til at sætte fokus på et godgørende formål.
Det er brødrene Alexander og Nicholas Jensen, der i samarbejde med
Diabetesforeningen, har startet projektet Sport4Diabetes.
Brødrene er begge professionelle ishockeyspillere med en fortid i USA, hvor
diabetes er endnu mere udbredt end i Danmark, og har også selv
familiemedlemmer med diabetes.
- Som navnet siger, skal projektet støtte op om et bedre liv for mennesker
med diabetes ved at engagere sportsfolk i kampen mod diabetes, siger
Alexander Jensen.
Ishockeybrødrene har ambitioner om, at whiteout-fænomenet bliver en
tilbagevendende begivenhed, og har allerede allieret sig med 10
ambassadører fra klubber i hele Metal Ligaen. Aalborg Pirates kaptajn og
landholdsspiller Julian Jacobsen er én af Sport4Diabetesambassadørerne.
- Som sportsfolk har vi et socialt ansvar til at give tilbage til samfundet og
til den by, hvor vi bor. Så nu skal vi sportsfolk, diabetikere og samfund stå
sammen, og støtte kampen mod diabetes. Jeg opfordrer alle diabetikere til
at vise flaget i Gigantium på fredag til en fantastisk oplevelse og kulisse,
siger Julian Jacobsen.
Det er almindeligt, at sportsfolk eller sportsligaer rundt om i verdenen
støtter humanitære projekter for at øge opmærksomheden om en sygdom,
eller samle penge ind til et godt formål. Sport4Diabetes håber de kan
engagere danske sportsfolk i kampen mod diabetes, og indsatsen skal
gerne kulminere, når Danmark i 2018 afholder VM i ishockey.
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Diabetes.dk 22. februar 2017

Kampen mod
diabetes rykker
ind på
ishockeybanen
22. februar 2017

Et samarbejde mellem Diabetesforeningen og
projektet Sport4Diabetes skal efter amerikansk
inspiration skabe opmærksomhed om kampen mod
diabetes. Første event er på fredag, når Aalborg
Pirates tager imod Esbjerg Energy i Aalborg
Gigantium, hvor publikum vil være klædt helt i hvide
t-shirts i en såkaldt whiteout.
Diabetesforeningen søsætter i samarbejde med brødrene Alexander og
Nicholas Jensen på fredag projektet Sport4Diabetes. Brødrene er begge
professionelle ishockeyspillere med en fortid i USA, hvor diabetes er
endnu mere udbredt end i Danmark, og har også selv
familiemedlemmer med diabetes.

Forsættes på næste side
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- At kombinere sport med diabetes, vil forhåbentligvis inspirere flere

mennesker med diabetes til at leve et mere aktivt liv, siger Alexander
Jensen, initiativtager til Sport4Diabetes.
- Som navnet siger, skal projektet støtte op om et bedre liv for mennesker
med diabetes ved at engagere sportsfolk i kampen mod diabetes, siger
Alexander Jensen.
Når Aalborg Pirates fredag d. 24/2 tager imod Esbjerg Energy i Gigantium
bliver det i en helt speciel kridhvid kulisse. Samtlige tilskuere vil nemlig få
udleveret en hvid t-shirt, så de kan deltage i en såkaldt whiteout, der har til
formål at støtte kampen mod diabetes.
Whiteout-fænomenet er kendt fra amerikanske sportsbegivenheder, som
noget, der ikke bare skaber festlige rammer for en kamp, men også er med til
at sætte fokus på et godgørende formål.

”I er ikke alene”
Ishockeybrødrene har ambitioner om, at whiteout-fænomenet bliver en
tilbagevendende begivenhed, og har allerede allieret sig med 10
ambassadører fra klubber i hele Metal Ligaen.
- At kombinere sport med diabetes, vil forhåbentligvis inspirere flere
mennesker med diabetes til at leve et mere aktivt liv, samt ikke mindst
sprede budskabet om, at I ikke er alene – lad os bekæmpe diabetes sammen,
siger Alexander Jensen.
Det er almindeligt, at sportsfolk eller sportsligaer rundt om i verdenen
støtter humanitære projekter for at øge opmærksomheden om en sygdom
eller samle penge ind til et godt formål. Sport4Diabetes håber de kan
engagere danske sportsfolk i kampen mod diabetes, og indsatsen skal gerne
kulminere, når Danmark i 2018 afholder VM i ishockey.
Det er ikke så almindeligt i Danmark, at sportsfolk på denne her måde gør sig
til ambassadører for en god sag. På længere sigt har Sport4Diabetes dog
også planer om at udvide deres aktiviteter til
Sport4Diabetes dog også planer om at udvide deres aktiviteter til håndbold.
Ifølge Diabetesforeningen er der god brug for hjælpen. Over 320.000
danskere har allerede fået konstateret diabetes, og 200.000 danskere går
rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Derudover anslås det at 750.000
har forstadierne til type 2-diabetes.
Kampen bliver fløjtet i gang 19.30 fredag d. 24. februar i Aalborg Gigantium,
og Diabetesforeningens medlemmer kan komme med og få en øl eller vand
med i entreen for bare 40 kr.
Af Helge Coroli Frandsen, hcf@diabetes.dk (mailto:hcf@diabetes.dk)
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Kaptajn går forrest og i klæder sig selvfølgelig
en hvid T-shirt i den gode sags tjeneste
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2500 Tilskurer var i klædt hvide T-shirts
med budskasbet for diabetes
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Spillerne fra Aalborg Pirates var også i hvidt

Cool East Partnerne pryder baggrunden hvor chef træner Brandon Reid forholder
sig til Diabetes
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Cool Kids & Legeland

Sted

Eksponering

Målgruppe

Gigantium

Samtlige Nordjyske medier + interne samt eksterne platforme

.

Mission

Resultat

Foto: BrianChristensenPhoto.com
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Afrapportering på pr for Cool East –
Cool kids & legeland
Nordjyske 13. marts 2017

Cool East gentager succesen

Cool East gentager succesen | Nordjyske.dk

Sidste år blev billetterne revet væk - den bragende succes har nu fået Cool East til at gentage succesen for
børnene. 25. marts vil være plads til 5000 børn til koncert med MGP-stjerner. Arkivfoto: Claus Søndberg
13. marts 2017 12:20

Sidste års succes med koncerter for børn og voksne - Cool Kids og Cool
Beats - har nu fået arrangørerne bag til at tage første skridt mod at skabe
en tradition om billige koncerter i Gigantium.
Således har organisationen Cool East allerede nu lagt an til at invitere alle
børn og barnlige sjæle til fælles koncert i Gigantium 25. marts - men
modsat sidste gang er det ikke længere muligt at få en gratis billet. De
koster alle 50 kroner, uanset om man vælger at købe dem i forsalg eller ved
indgangen til koncerten.

Sidste år løb børnefamilierne næsten de frivillige til koncerten i Gigantium
over ende - og der var helt udsolgt af madvarer til sidst. Derfor er det en
koncertarrangør med erfaringer fra sidst, der igen blænder op for en fælles
fest med MGP-stjerner som blandt andet Lærke Sauer, Lærke Marquard,
Froja og Sara samt Elias fra Danmark har talent. Årets konferencier er
Bubber, som vil sørge for at holde tempo på festen og skabe en rigtig god
fælles fest, der vil byde på overraskelser og konkurrencer.
Ud over koncerterne med de unge stjerner er der i år også mulighed for at
fest i et fælles mega legeland og danse i børnedisko. Efter koncerterne vil
de unge sangstjerner deler autografer ud.
Festen foregår fra klokken 11 til 17 i Gigantium. Koncerten starter klokken
14.
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Nordjyske 26. marts 2017

En dag med fest og leg
Aktiviteter og koncerter da der var børnefest i Gigantium

Legeland var en del af arrangementet, og det blev brugt flittigt.
AALBORG ØST 26. marts 2017 12:29
Af: Tina Larsen og Bent Bach (foto)

AALBORG ØST: Gigantium var lørdag forvandlet til et slaraffenland for de
yngste børn; legeland, børnediskotek og koncerter i håndboldarenaen med
artister fra MGP og "Danmark har Talent".
Aalborg Pirates står bag Cool Kids sammen med sponsorerne i gruppen
Cool East, der blandt andet har til formål at skabe synlighed og aktiviteter i
Aalborg Øst.

Medarrangør er Coolshop, og marketingdirektør Jacob Risgaard er tilfreds
med arrangementet, der sidste år oplevede stort pres på de frivillige.
- Denne gang har vi fået det planlagt bedre, og det går uden problemer,
sagde han lørdag eftermiddag.
- Her er omkring 2000 deltagere, og det er, hvad vi havde håbet på - især på
en dag hvor vejret også er godt. Og børnene hygger sig. Her er en magisk
stemning.
Bubber var konferencier, og efter koncerterne var det muligt at få
autografer af blandt andre Lærke Sauer, der vandt MGP 2016.
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Børn festede med idolerne
2500 børn og voksne festede og legede en hel eftermiddag væk i
Gigantium til festivalen Cool Kids

Froja og Sara fra MGP 2017 sang deres megahits - det ﬁk børnene på barrikaderne. Foto Claus Søndberg
27. marts 2017 13:46
Af: Bine Martine Gori

Ishockey Klubben Aalborg Pirates slog denne weekend dørene op til en
børnefest af de helt store.
Med mere end 2500 gæster - hvoraf størstedelen var under 10 år - blev der
skruet op på max, både hvad angik legeland og musik.
For efter sidste års bragende succes i Gigantium, hvor folk holdt i kø ude
på motorvejen for at komme til festivalen Cool Kids i Gigantium, var der
ikke et øjebliks tvivl hos arrangørerne om, at denne fest kaldte på en
gentagelse.
Anderledes står det dog til for koncerten Cool Beats, der sidste år blev
stablet på benene for de voksne - den er borte og begravet.
- Vi tjente mere på børnenes koncert, end vi havde regnet med - men det
viste sig, at det overskud gik til at lappe det underskud, vi ﬁk på de voksnes
koncert - der manglede vi gæsterne, fortæller Thomas Bjuring, direktør i
Aalborg Pirates, der derfor har satset på det sikre: at arrangere en gedigen
fest for børnene på deres præmisser.

Forsættes på næste side
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Og det ser ud til at virke, selvom der langt fra har været så meget run på
billetsalget som sidste år, hvor billetterne blev revet væk og Gigantium var
proppet til randen, da MGP-stjernerne dansede over scenen. I år havde kun
2500 købt billet, hvilket svarer til halvdelen af sidste års tilskuerantal, men
det antal passede ganske fortrinligt til den indretning, man i år havde valgt,
fortæller Thomas Bjuring.

Han peger på, at man i år havde bibeholdt håndboldsalens opbygning af
siddepladser som tableau til en lille ﬁrkantet scene midt i hallen, hvor
børnene kunne danse omkring, mens idolerne sang.
Bag setup’et af sæder havde man indrettet den anden halvdel af hallen til
et kæmpestort legeland af bløde hoppeborge, hvor flere hundrede børn
tumlede i fællesskab.
- Hvis vi havde lukket lige så mange ind som sidste år, havde det ikke
kunnet lade sig gøre, påpeger Thomas Bjuring, der er rigtig godt tilfreds
med den stemning, der var i hallen og udsigten til et pænt salg af pølser og
drikkevarer - penge, der bliver kanaliseret direkte ind i Cool East, hvor man
arbejder for at give Aalborg Øst et bedre image.
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Stor interesse blandt de mange
forventningsfulde børn og voksne
90

2

Live transmission dagen lang
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Danmarks

største barn Bubber

havde en fantastisk dag som konferencer
92

Stort show, stor fest og "store" stjerner
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Leg på plænen
Sted

Eksponering

Målgruppe

Saltumvej i Aalborg Øst

Divers online medier og lokale aviser

.

Mission

Aktivitets tilbud for børn i skolernes sommerferie

Resultat

200 børn og frivillige
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Afrapportering på pr for Cool East –
Leg på plænen

Sommerferie med leg og hygge
AF VEJGAARD AVIS DEN 9. JULI 2017

←

LOKALT

→

”Kom ud og leg” lyder opfordringen til alle børn og forældre i Aalborg Øst. For der er mange aktiviteter der kører næsten
dagligt. Foto: Kirsten Jørgensen Ardal
Aalborg Øst tilbyder i de kommende uger en masse aktiviteter for børnefamilierne. Fælles for dem er at de ikke
bare er for dem der ikke skal afsted på ferie, men for alle der har lyst leg og hygge. 9220 De Frivillige er trofaste
arrangører af børneunderholdning, og har arrangeret en lang række “Leg på plænen” arrangementer som dukker
op her og der i bydelen. Dato og steder er som følger: torsdag 13. juli på Feggesundvej, torsdag 20. juli på
Fyrkildevej, torsdag 27. juli på Saltumvej. Sidste gang er torsdag 3. august uden for Trekanten. Det er klokken 12 –
16.30 alle dage.
Sommer på Runderen er navnet på en anden aktivitet. Runderen ligger ved Astrupstien, og Sommer på Runderener
lige nu i fuld gang og mange frivillige i Aalborg Øst har meldt sig under fanerne. Alle er velkomne hver mandag,
onsdag og fredag mellem klokken 14.30 – 22.00 fra nu af og frem til og med uge 30. Så der er mulighed for alle for
at få en rigtig god sommer.
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Presseinfo
Torsdag den 27. juli 2017 afholdte Cool East og ”9220 de
frivillige” aktivitetsdag på Saltumvej under navnet ”Leg på
plænen”.

Aalborg Pirates A/S
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg Ø

Dagen bød traditionen tro på masser af aktiviteter for børn i
alle aldre og i dagens anledning fik de mange børn besøg af
elitespillerne fra Aalborg Pirates - så hoppeborge, snobrød,
rundbold mm. blev krydret med streethockey mod byens
hockeyhold. Der var masser af sved på panden hos de mange
børn der ikke kunne holdes inden for her i skolernes
sommerferie, selvom regnen stod ned i lårtykke stråler.

info@aalborgpirates.dk
www.aalborgpirates.dk
CVR.: 34464294

Piraterne som normalt begår sig under forhold med is klarede
sig ganske fornuftigt uden skøjter under fødderne, men is hører
sig til, når der spilles hockey. I den forbindelse havde Cool East
sørget for, at Hjem-IS bilen kiggede forbi, så de mange aktive
børn og frivillige kunne køles ned med en velsmagende is.
Adm. direktør hos Aalborg Pirates Thomas Bjuring udtaler: Cool
East har et fantastisk samarbejde med de mange gode
foreninger som er tilstede i Aalborg Øst. ”9220 de frivillige” gør
en unikt arbejde i Aalborg Øst og det er uden tvivl en
fornøjelse at se de mange børn hygge sig med hinanden og i
dag også sammen med vores spillere.

Billeder fra dagen er vedhæftet og kan frit benyttes.

For yderligere kommentarerer kan følgende kontaktes:
Formand foreningen Cool East, Ole Brøndum tlf. 29 20 72 05
Adm. direktør Aalborg Pirates, Thomas Bjuring, tlf. 22 47 44 49
9220 de Frivillige, Michelle Kolind, tlf. 20 61 20 50
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Cool East har samarbejde med mange etablerede
foreninger og organisationer her ses Aalborg Pirates
spillerne sammen med "9220 De frivillige"
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Temadag
Sted

Eksponering

Målgruppe

4-6 skoler i Aalborg komunene

Den nordjyske presse , skolernes intranet og diverse online medier

Medarbejdere, Skolebørn og deres familer

Mission

Læring med udgangspunkt i konkrete cases i virksomheder og institutioner i Aalborg
Øst

Resultat

4-6000 indspirede elever og deres familier
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Temadag og socialt arrangement
Tirsdag den 12. september 2017

afholder Gammel Hasseris Skole i samarbejde med Cool East temadag,
hvor temaet er Aalborg Øst.
På Gl. Hasseris Skole har vi en intention om at lære i fællesskab, ligesom læring gerne må tage udgangspunkt i
konkrete cases og være forankret lokalt. Derfor er vi stolte af, at det er lykkedes os at indgå et samarbejde med
Cool East, om at lave en temadag, hvor der sættes fokus på Aalborg Øst og nogle af de store virksomheder, der
findes i bydelen.
Den 12.september vil undervisningen på Gl. Hasseris Skole være præget af alm. klasseundervisning for
nogle af årgangene/klassetrin med udgangspunkt i relevante forhold og cases fra nogle af områdets
mærkeinstitutioner og virksomheder. Der vil ligeledes være ekskursioner og virksomhedsbesøg som
inspiration på temadagen.
Temadagen afsluttes med en oplevelse i Aalborg Øst. Skolearrangementet er for familier til alle elever
samt medarbejdere, hvorfor Gammel Hasseris Skole og Cool East inviterer til et brag af en oplevelse, når
byens ishockey hold, Aalborg Pirates tager imod Rødovre Mighty Bulls til sæsonens første
grundspilskamp i Gigantium Isarena. I dagens anledning har vi egen tribune, og alle modtager i
indgangen en øl eller sodavand.
Fra skolens ledelse og medarbejderstab glæder vi os til at se alle elever og deres familier til dette
sociale arrangement. Vi håber, at I møder talstærkt op, så både temadagen og vores
skolearrangement bliver en stor succes.
Tilmeld familien via dette link, senest mandag den 11 september kl. 12:00.
http://aalborgpirates.dk/tilmeldinger/gl.-hasseris-skole
På vegne af
Gammel Hasseris Skole
Michael Sørensen
Skoleleder

Cool East
Ole Brøndum
Formand Cool East

Aalborg Pirates
Thomas Bjuring
Adm. direktør Aalborg Pirates
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Temadag
Gammel Hasseris Skole
Positiv stemning
Vi kan også farve bogstaverne istedet og
bruge det på hvid baggrund.

Emner
Kreative evner til at fortælle og udsmykke diverse elementer til fremvisning i Gigantium, med
udgangspunkt i Aalborg Øst, sørøverhistorier og ishockey.
Tre forskellige workshops med udgangspunkt i følgende;
Udsmykning og budskabets kraft i store forsamlinger, gennemgang af teorier for aktivering og udnyttelse
af effekter til at skabe stemning i store forsamlinger – herunder video og lyd, Gigantium som
kulturinstitution og logistik forbundet hermed.
Sund livsstil og livet som professionel idrætsudøver samt fysiskaktivitet ved fysisk træner hos Aalborg
Pirates, Torben Keller.
Den musiske udvikling og historier ved oplæg fra det Grønlandske Hus.
Socialt arrangement for alle skolens børn, familier og medarbejdere – ishockeykamp om aftenen.
I alt deltog godt 800 personer.
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Rødekors
Sted

Eksponering

Målgruppe

GGigantium

Den nordjyske presse og diverse online medier

Frivillige indsamlere i Nordjylland

Mission

Støtte landsindsamling for Rødekors

Resultat

Gjorde det lidt sjovere at være indsamler
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I forbindelse med landsindsamlingen af Røde Kors, bidrog Cool East med støtte i form af en oplevelse i
Gigantium for alle de frivillige indsamlere i Nordjylland.
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Temadag
sted

E
Eksponering
k

M
Målgruppe
ålgruppe

Herningvejens Skole

Den nordjyske presse , skolernes intranet og diverse online medier

Medarbejder, skolebørn og deres familier

M
Mission
ission

Læring med udgangspunkt i konkrete cases i virksomheder og institutioner i Aalborg Øst

R
Resultat
esultat

500 børn og frivillige deltog
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Den 19. september 2017
Kære elever og forældre!
Bliv lærer/pædagog for en halv dag!
I sidste Nyhedsbrev pr. 9/8-17 skrev jeg, at vi har
brug for jeres hjælp fredag d. 29. september, når
vores personale tager på kursus kl. 12.

Udskolingen 7. – 9. klasse:
Kl. 8 – 11.30 skal eleverne arbejde med cases, som
lokale virksomheder stiller dem. De bliver støttet og
vejledt af deres egne lærere.

Vi er nu kommet længere med planlægningen af
dagen, som bliver en dag både elever og forældre kan
glæde sig til.

Kl. 11.30 får eleverne fri. Hvis de ikke er blevet
færdige med deres case, laves denne færdig hjemme.
I den efterfølgende uge skal de fremlægge deres
løsninger for virksomhederne – enten på skolen eller
ude på virksomhederne.

I samarbejde med Thomas Bjurring fra Cool East har
vi planlagt flg.:
Indskolingen 0. – 3. klasse:
Kl. 8 – 10 har de almindelig undervisning.
Kl. 10 samles elever i Dramarummet,
hvor Thomas Bjerring og måske Kaptajn
Ding Dong fortæller om Aalborg Pirates
og den ishockeykamp, som eleverne skal
se om aftenen.
Derefter skal eleverne dekorere
klapperedskaber, som skal tages
i brug om aftenen.
Kl. 11.30 møder forældre ind
(rigtig mange håber vi), som spiser med børnene og
har opsyn med dem i 12-pausen kl. 11.30 – 12.30.
Kl. 12.30 – 14 samles forældre og
børn i gymnastiksalen, hvor temaet
vil være ”Grønlandsk kultur og
musik”. Repræsentanter fra Kofoeds
Skole står for arrangementet.
Kl. 14 får børnene fri. Der arrangeres legegrupper
hjemme eller forældre kommer i DUS’en og passer
børnene indtil kl. 17.
Mellemgruppen 4. – 6. klasse:
Kl. 8 – 10 har de almindelig undervisning.
Kl. 10 går eleverne
sammen
med
deres
lærere/pædagoger ud til
Gigantium.
Kl. 10.30 – 11 spises
medbragte madpakker.
Kl. 11 – 13 arbejder
eleverne i workshops, hvor de bl.a. skal lave bannere
til kampen om aftenen, deltage i quiz m.m.
Kl. 11.30 møder forældrene op i Gigantium og er
med børnene rundt i de forskellige workshops.
Kl. 13 får eleverne fri. De elever, som ikke kan køre
med deres forældre hjem, bliver transporteret med
bus tilbage til skolen, hvorefter de får fri ca. kl.
13.15.

I inviteres alle med til ishockey i Gigantium
d. 29. september.
Arrangementet er GRATIS
Fredag aften d. 29/9 mødes forældre og elever fra 0.–
9. kl. til ishockeykamp i Gigantium, hvor Aalborg
Pirates skal spille mod Hvidovre Fighters kl. 19.30 –
ca. 21.30.
Hvis I møder ca. 18.45 i Gigantium får I masser af
show og kan sammen være med til at lade op til
kampen. Henrik Bundgaard og jeg vil fra kl. 18.30
stå ved Herningvej Skoles egen stand og udlevere øl
(kun til de voksne) eller sodavand til børnene.
Det bliver en fest, som jeg håber, I vil deltage i.
Klasselærerne står for at få koordineret forældrenes
mødetider på skolen/i Gigantium, som vi håber rigtig
mange af jer kan hjælpe med. Det er også
klasselærerne, som står for udlevering af 2 billetter
pr. barn til ishockeykampen om aftenen.
Hvis I ønsker ekstra billetter, kan I få det på kontoret
– så længe lager haves.
Legekammerater har været på kursus
26 elever fra 5. årgang har sammen med Kinnie og
Jacob været på kursus i Solsidehallen og lært om
forskellige lege og aktiviteter, som de kan lave
sammen med børnene fra indskolingen i 10-pausen.
Nogen af dem vil også stå for aktiviteter i 12-pausen,
hvor UngeTeamet også kommer på banen.
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Julehjælpen
Sted

Eksponering

Målgruppe

Aalborg Øst

Diverse online medier

Trængte familier i Aalborg Øst, Virksomheder Aalborg øst

Mission

CRS-Projekt Cool East - Stolthed over Aalborg Øst

Resultat

Udvise kærligt og socialt ansvar for trængte familier i Aalborg Øst
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Cool East bidrog til julehjælpen med oplevelser og gaver til trængte familier i Aalborg Øst
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Temadag

Sted

Eksponering

Målgruppe

Tornhøjskolen

Den nordjyske presse , skolernes intranet og diverse online medier

Medarbejder, skolebørn og deres familier

Mission

Læring med udgangspunkt i cases i virksomheder og institutioner i Aalborg Øst

Resultat

Ca. 500 børn og frivillige deltog
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Kreative evner til at fortælle og udsmykke diverse elementer til fremvisning i Gigantium, med
udgangspunkt i Aalborg Øst, sørøverhistorier og ishockey.
Tre forskellige workshops med udgangspunkt i følgende; Udsmykning og budskabets kraft i store
forsamlinger, gennemgang af teorier for aktivering og udnyttelse af effekter til at skabe stemning i
store forsamlinger – herunder video og lyd, Gigantium som kulturinstitution og logistik forbundet
hermed.
Den musiske udvikling og historier ved oplæg fra det Grønlandske Hus.
Foredrag ved Aab E-sport omkring E-sportens udvikling
Projektløsning ved Cool East partnerne – med konkrete problemstillinger.
Besøg hos Musikkens Hus
Besøg af politi og brandvæsenet og deres betydning og arbejdsopgaver.
Socialt arrangement for alle skolens børn, familier og medarbejdere – ishockeykamp om aftenen.
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Cool East Charity Bike Event

Sted

Eksponering

Målgruppe

Mission

Resultat

Gigantium

Diverse sociale medier
Virksomheder i Aalborg Øst

Sved og penge indsamling

20 virksomheder deltog
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20 virksomheder cyklede penge indtil til Aalborg
Pirates og kulturhuset Trekanten –
i alt blev der doneret godt 40.000kr til Trekanten.

111

Spraykanten Powered by Cool East

sted

EEksponering

Målgruppe

Gigantium

Samtlige nordjyske medier, Aalborg øst beboerbladet

.

Mission

resultat

Foto: Claus Søndberg
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Se fotos: Unge hyldede piraternes guldsejr med kunst på isen | Nordjyske.dk

Se fotos: Unge hyldede
piraternes guldsejr med kunst
på isen
Spraykanten fra kulturhuset Trekanten udsmykkede Cool East
Arena i Gigantium

ANDRE LÆSER

Ejer af nordjysk
campingplads om
dødsbrand: - Frygteligt at
stå og se på
Beruset 17-årig bilist
uden kørekort bragede
ind i bremsende bil

Kvinde bakkede: Fem
biler stødte sammen - og
så stak hun af

Grafﬁti i Cool East Arena i Gigantium - og helt efter planen. Malerierne på isen blev dog fjernet igen fredag.
Foto: Claus Søndberg

Se billederne: 450
lastbiler trækker masser
af tilskuere

AALBORG 27. april 2018 17:13 - Opdateret 27. april 2018 20:09
Af: Peter Witten

Nordjyske fødevarer på
madfestival i Aalborg

AALBORG: 10 unge fra projektet "Spraykanten" fra Kulturhuset Trekanten i
Aalborg Øst udsmykkede isen i Cool East Arena i Gigantium med
spraymalet kunst. Som en hyldest til Aalborg Pirates’ guldsejr.
- Det har været en stor oplevelse for de unge, fortæller projektkoordinator
Mia E. Andersen fra Trekanten.

Læs også: Nordjyske fødevarer på madfestival i Aalborg
- Det at skabe et kunstværk, og så, at der er noget forgængelighed i det.
Det at det er der et kort øjeblik, og så er det væk igen, fortæller hun.
Hun betegner grafﬁti-maleriet på isen som helt fantastisk, men det er
allerede fjernet igen - helt efter planen.
Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring er også imponeret over de unge
grafﬁtimaleres værk på banen i East Cool Arena i Gigantium. Et projekt,
som blev realiseret takket være Aalborg Pirates’ samarbejde med Cool East
og Trekanten.
- Vi føler os som en del af denne bydel, understreger sportsdirektøren.

114
https://nordjyske.dk/nyheder/se-fotos-unge-hyldede-piraternes-guldsejr-med-kunst-paa-isen/80257c75-d2eb-48ad-96f2-1e9ede9f0b83
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Se fotos: Unge hyldede piraternes guldsejr med kunst på isen | Nordjyske.dk

Grafﬁti i Cool East Arena i Gigantium - og helt efter planen. Malerierne på isen blev dog fjernet igen
fredag. Foto: Claus Søndberg

De unge havde to døgn til at skabe graffti-kunsten på isen, men
kunstværket er allerede fjernet igen.

DAGENS E-AVIS

Se tv-indslaget fra 24NORDJYSKE her:

Pirat-kunst på isen

Pirates millimeter fra ny overraskelse
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Cool kunst på isen - Uge-avisen Svenstrup
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Cool kunst på isen

AF UGEAVISEN SVENSTRUP DEN 30. APRIL 2018
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Spraymalere bag kunstværk på isen i Cool East Arena

Levetiden var kort, men imponerende var det: Aalborg Øst’s største maleri.
CSR projektet Cool East – et samarbejde mellem virksomheder i Aalborg Øst – og Aalborg Pirates stod bag projektet i samarbejde med kulturhuset Trekanten.
En gruppe på 10 unge kunstnere, Spraykanten, har over de seneste måneder været igennem et projekt støttet af Cool East, hvor deres færdigheder skulle
udfordres og afslutningsvis kulminere med Aalborgs Øst’s største maleri.
For første gang blev isen i Cool East Arena omdannet til et maleri. Kunstnerne satte et perfekt aftryk på det danske mesterskab, som Aalborg Pirates vandt
tirsdag aften i Cool East Arena.
Kunstnerne påbegyndte arbejdet onsdag morgen og afsluttede det sent torsdag aften. Og nu har ismaskinen sørget for, at kunstværket allerede er væk igen.
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http://ugeavisensvenstrup.dk/cool-kunst-paa-isen/

10 kunsterne gennemgik en træningsforløb med professionel
kunstner over 10 kursusgange med henblik på realiserer Aalborg
Østs største maleri.
Aalborg Østs største vægmaleri / installation, blev realiseret efter
triumfen i Metal Ligaen.
Kulturprojektet spraykanten begik et stort maleri på isen i Cool East
Arena, som de første i Danmark.
Alle deres projekter og undervisning blev dokumenteret og formidlet
til alle beboere i Aalborg Øst via beboerbladet, som distribueres i
hele Aalborg Øst.
Pressen – Tv2 Nord, 24 Nordjyske og Nordjyske bragte alle indslag
omkring maleriet.
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Cool Kids Koncert

Sted

Eksponering

Målgruppe

Musikkens Hus

Diverse sociale medier, samt presse

Børn og børnefamilier

Mission

En glad og sjov dag for børn og familie

Resultat

Underholdning og legeland
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Grundet MGP i Gigantium, var vi tvunget til at rykke ud af huset i år.
I samarbejde med Cool East partneren Muiskkens Hus afholdte vi Cool
Kids i Musikkens Hus med et underholdningsshow og stort legeland på
havnen i og omkring Musikkens Hus.

8120
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Store planer med spirende bydel: Musikkens Hus går ind i Cool East

BUSINESS

Store planer med spirende bydel: Musikkens
Hus går ind i Cool East
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https://migogaalborg.dk/store-planer-med-spirende-bydel-musikkens-hus-gaar-ind-i-cool-east/
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Store planer med spirende bydel: Musikkens Hus går ind i Cool East

Kan skabe rammer for gode oplevelser
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https://migogaalborg.dk/store-planer-med-spirende-bydel-musikkens-hus-gaar-ind-i-cool-east/

Lets Play It Live Powered by Cool East
sted

Hele Nordjylland

Eksponering

Diverse online medier

Målgruppe

.

Mission

3 måneders professionelt forløb med 10 unge musikanter

Resultat

Flere koncerter med de 10 musikanter
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10 unge musikanter gennemgik sammen et professionelt forløb over tre måneder, med
henblik på at træne færdighederne som musikere og professionel optræden.
Gruppen har efterfølgende optrådt til diverse byfester over foråret og sommeren i hele
Nordjylland.
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Indspirerende idrætstimer med skolens
børn, hvor Aalborg Pirates spillere stod for
legen/undervisningen.

Aalborg Øst på skoleskemaet i Nørresundby
600 elever, lærere og pædagoger fra Skansevejens Skole i Nørresundby har
de seneste dage fordybet sig i Aalborg Øst i forbindelse med en temauge for
hele skolen, som Cool East og Aalborg Pirates har arrangeret.
Tre dage. Ti årgange. Og et væld af aktiviteter. Dét var det setup, som Cool East og Aalborg Pirates stod bag, da
Skansevejens Skole havde Aalborg Øst på skemaet.
Alle elever fra 0. til 9. klasse var i gang. De ældste besøgte virksomheder som Nordjyske Medier, Aalborg Zoo,
Aalborg Universitetshospital, Royal Arctic Line og Aalborg Havn, hvor de blandt andet arbejdede med lyd- og
videoproduktion. De mellemste blev undervist i håndbold, atletik og ishockey af Aalborgs største sportsstjerner.
For de yngste stod den på svømning og skøjtesjov. Ugens oplevelser blev afrundet fredag aften, hvor alle elever,
søskende og forældre var inviteret til gratis ishockeykamp, da Aalborg Pirates tog imod Herlev Eagles i Bentax
Arena. En kamp, der desværre ikke bragte en sejr til hjemmeholdet.
Store projekter og store smil
Direktør hos Aalborg Pirates, Thomas Bjuring, der udover netop at have afviklet ishockeyens pokalturnering,
Final4, også har været dybt involveret i planlægning og afvikling af de aktivitetsspækkede temadage, er glad og
tilfreds.
– Skansevejen-samarbejdet har været et stort projekt, hvor vi har haft utroligt mange pucker. Men når det hele
så løber af stablen, og vi kan se, at børnene har det sjovt og får en god oplevelse, så har vi jo opnået præcis det, vi
gerne ville.
Bedre kendskab til Aalborg Øst
Bestyrelsesformand for Cool East, Ole Brøndum, ser også en sidegevinst ved samarbejdet med Skansevejens
Skole:
– Vi får mulighed for at vise elever og forældre fra andre dele af Aalborg lidt af alt det, der sker i Aalborg Øst i
disse år – både på erhvervs- og uddannelsesfronten, men bestemt også med de mange kulturelle og sportslige
muligheder og arrangementer, der finder sted i bydelen, siger han og fortsætter:
– Cool East handler om at skabe samhørighed og stolthed ved at arbejde og bo i Aalborg Øst. Men det handler
også om at vise andre dele af byen, at der sker rigtig meget her i postnr. 9220. Og det er denne slags samarbejde
med skoler helt perfekte til.

SKANSEVEJENS SKOLE HAR SAT AALBORG ØST PÅ SKEMAET
Omtrent 550 elever og 50 lærere fra Skansevejens Skole i Nørresundby har de
seneste dage fordybet sig i Aalborg Øst i forbindelse med en temauge for hele
skolen, som Cool East og Aalborg Pirates har stået bag.
Tre dage. Ti årgange. Og et væld af aktiviteter. Dét var det setup, som Cool
East og Aalborg Pirates var arrangør af i slutningen af januar, hvor Skansevejens Skole havde Aalborg Øst på skemaet.
Alle elever fra 0. til 9. klasse var i gang. De ældste besøgte virksomheder som
Nordjyske Medier, Aalborg Zoo, Aalborg Universitetshospital, Royal Arctic Line
og Aalborg Havn, hvor de blandt andet arbejdede med lyd- og videoproduktion. De mellemste blev undervist i håndbold, atletik og ishockey af Aalborgs
største sportsstjerner. Og for de yngste stod den på svømning og skøjtesjov.
Ugens oplevelser blev afsluttet fredag aften, hvor alle elever, søskende og
forældre var inviteret til gratis ishockeykamp, da Aalborg Pirates tog imod
Herlev Eagles i Bentax Arena.
Store projekter og store smil
Direktør hos Aalborg Pirates, Thomas Bjuring, der udover netop at have afviklet ishockeyens pokalturnering, Final4, også har været dybt involveret i
planlægning og afvikling af de aktivitetsspækkede temadage, er glad og tilfreds.
- Skansevejen-samarbejdet har været et stort projekt, hvor vi har haft utroligt
mange bolde i luften. Men når det hele så løber af stablen, og vi kan se, at
børnene har det sjovt og får en god oplevelse, så har vi jo opnået præcis det,
vi gerne ville.
Bedre kendskab til Aalborg Øst
For bestyrelsesformand for Cool East, Ole Brøndum, er der også en sidegevinst ved samarbejdet med Skansevejens Skole:
- Vi får mulighed for at vise elever og forældre fra andre dele af Aalborg lidt af
alt der, der sker i Aalborg Øst i disse år – både på erhvervs- og uddannelsesfronten, men bestemt også med de mange kulturelle og sportslige muligheder
og arrangementer, der finder sted i Aalborg Øst, siger han og fortsætter:
- Cool East handler i bund og grund om at skabe samhørighed og stolthed
ved at arbejde og bo i Aalborg Øst. Men det handler også om at vise andre
dele af byen, at der sker rigtig meget her i postnr. 9220. Og det er denne slags
samarbejde med skoler helt perfekte til.
Vil din virksomhed være medsponsor i Cool East? Så kontakt bestyrelsesformand Ole Brøndum på 31 95 30 31 eller ob@aalborghavn.dk
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Cool East donerer 23.640 kr. til Børneafdelingen
I velgørenhedens tegn havde Cool East og Aalborg Pirates arrangeret Teddy Bear Toss, da Aalborg Pirates tog imod Herning Blue Fox d. 17/3. Teddy Bear Toss er en tradition fra amerikansk
ishockey, hvor tilskuerne køber bamser og smider dem alle ind på banen, når hjemmeholdet
scorer sit første mål. Overskuddet fra salget går til velgørenhed.
Den nuværende rekord blev sat af Hershey Bears i december 2018 med 35.000 bamser ved én
kamp. Dette tal nåede vi ikke helt i Aalborg, men over 1.000 bamser blev smidt ind på isen, da
Aalborg Pirates scorede sit første mål i en kamp, de vandt 4-2 og dermed kvalificerede sig til
semifinaleserien i årets slutspil.
Og i dag kunne formand for Cool East, Ole Brøndum, og direktør for Aalborg Pirates, Thomas
Bjuring, så overrække overskuddet: en check på 23.640 kroner til Børneafdelingen på Aalborg
Universitetshospital. Afdelingssygeplejerske på Børneafdelingen, Lotte Frilev, tog imod checken:
– Vi er taknemlige for at modtage så flot en donation fra Cool East og Aalborg Pirates. De børn
og familier, som kommer her på afdelingen, er ofte i en sårbar situation, men med de her penge
kan vi hjælpe med til at gøre opholdet lidt bedre for dem.
Se videoen, hvor hundredvis af bamser ryger på isen i Aalborg: https://bit.ly/2uohZWC

Cool East bakker op om den ældste
bydelsfest i Aalborg Kommune. I
fejrede Majfesten 25års jubilæum.
Cool East bakkede op økonomisk til
jubilæumesprogrammet

Majfesten havde 25 års jubilæum. Det var 4
fantastiske dage med fyrværkeri, livekoncert, en
særlig jubilæumsoverraskelse, kræmmermarked,
musik og dans og spændende aktiviteter ved
kulturhuset Trekanten på Sebbersundvej i Aalborg
Øst.

