
Den danske fotograf Jørgen Angel har taget 50.000 fotografier af rockstjerner◘•Aalborg

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Vil du vide mere?
www.sosunord.dk

Har du lyst til at uddanne dig yderligere 
på social- og sundhedsområdet?

Optagelsesskrav
-	 Social-	og	sundhedshjælper--
	 uddannelsen	eller	anden	ud-
	 dannelse	inden	for	omsorgs-,	
	 pleje-	eller	bistandsområdet.	
eller
-	 Arbejdserfaring	og	teoretisk	
	 viden,	der	svarer	til	social-	og	
	 sundhedshjælperuddannelsen
eller
-	 Kvalifikationer	erhvervet	i	
	 udlandet	der	svarer	til	
	 ovennævnte.		

Om uddannelsen
Uddannelsen	varer	20	
måneder	og	veksler	mellem
skoleundervisning	og	praktik.	

Undervisningen	finder	sted	på	
én	af	skolens	afdelinger	i	
Vodskov,	Svenstrup	eller	
Hjørring.	

Praktikken	foregår	på	et	
sygehus,	i	psykiatrien	og	i	en	
kommune.	

Efter	optagelse	bliver	du	ansat	
som	elev	(m/løn)	i	en	kommune	
eller	ved	Region	Nordjylland.	

Ansøgning
Ansøgningsskema	udskrives	fra	
www.sosunord.dk	eller	
rekvireres	via	
elevoptag@SOSUnord.dk.	

Ansøgningen	sendes	til	
SOSU	Nord	og	skal	være	os	
i	hænde	senest	d. 25. januar 
2008 kl. 12.00.	

Social- og sundhedsassistentuddannelsen begynder 
nyt hold d. 9. juni 2008.

Informationsmøde
16.	januar	2008	
kl.	12.30-14.30	
i	Vodskov,	Svenstrup	
og	Hjørring.	

Tilmeldingsfrist:
11.	januar	2008	
på	tlf.	72	21	81	00

HÅR-TJEK En meget ung Annisette fra Savage Rose gør sig klar til en koncert i Gladsaxe TeenClub i 1968. 	Foto:	Jørgen	Angel

BOWIE David Bowie i København 1976. 	 Foto:	Jørgen	Angel

Jørgen Angel arbejdede 
som rockfotograf fra midt i 
60’erne. Han startede som 
15-årig med sin mors ferie-
kamera og har fotograferet 
stort set alle de store gamle 
rocknavne i ind- og udland 
frem til midten af 80’erne.

Den nu 56-årige rockfan’s 
arkiv indeholder over 50.000 
fotos. 

Han har udstillet på galle-
rier over det meste af verden, 
bidraget til forskellige foto-
bøger og leverer stadig billed-
materiale til Rolling Stone og 
en lang række andre uden-

landske musikmagasiner.
På trods af dette har 

 Jørgen Angel næsten altid 
været anonym i sit hjemland, 
og han har faktisk kun én 
mindre udstilling i Danmark 
bag sig. 

Udstillingen på Studenter-
huset i Aalborg er således før-
ste mulighed for at få et sam-
let indtryk af hans arbejde. 

Jørgen Angel stoppede som 
rockfotograf i 1983, da han 
ikke kunne acceptere de re-
striktioner, som musikbran-
chenpålagde fotografernes 
arbejde. 

Begyndte som 15-årig

Studenterhuset i Aalborg 
viser i denne måned den 
største samlede enkelt- 
udstilling nogensinde af 
den danske fotograf Jørgen 
Angels rockbilleder.

Udstillingen åbner i morgen, 
onsdag 9. januar, og består 
af 100 Angel-billeder fra 
perioden 1967-1983 udvalgt 
blandt flere end 50.000 fotos. 

Der er mulighed for at 
se en række unikke billeder, 
heriblandt de eneste eksi-
sterende fotos fra Led Zep-
pelins debutkoncert, en ung 
Annisette fra Savage Rose, en 
meget levende Marc Bolan, 
Ozzy Osborne, David Bowie 
samt billeder fra backstage til  
Gasolins uigenkaldeligt sidste 
koncert. 

Jørgen Angel er internatio-
nalt anerkendt som en af tider-
nes største rockfotografer.

Rockstjerner i Studenterhuset
Danske	Jørgen	Angels	enestående	fotos	af	kendte	rockmusikere	udstilles	i	Aalborg

Angels rockfotos

Jimi Hendrix

Info ☛
Du kan se flere af Jørgen Angels 
fotos af rock- og popstjerner på 
www.angel.dk 
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