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BØRNEKULTURPROGRAM 0-6 ÅR EFTERÅR 2022 
 

 

VELKOMMEN! 
DET ER MED STOR FORNØJELSE, DU HER 

PRÆSENTERES FOR SKANDERBORG KOMMUNES 

BØRNEKULTURTILBUD TIL 0-6 ÅRS OMRÅDET! 

 

I DENNE OVERSIGT KAN DU SE, 

 HVAD KULTURTOGET BYDER PÅ  

I DEN KOMMENDE SÆSON! 

 

DE FLESTE TILBUD I KULTURTOGET ER GRATIS,  

DOG HAR FORLØB OG KURSER EN EGENBETALING, 

DER OPKRÆVES VIA EAN 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/series/boernekulturprogram-for-0-6-aarige/
https://skanderborg.nemtilmeld.dk/series/boernekulturprogram-for-0-6-aarige/
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NYT! HATTETEATER – 600 kr pr besøg 
1 besøg a’ 45 min – 3-6 år – max.50 børn   

 

Hatteteater er en sjov og interaktiv teaterform,  

hvor grupper af børn inviteres med på scenen. 

Her kan de vælge en af de mange finurlige  

hatte - og ud fra deres valg skaber Kulturskolens  

underviser sjove og spændende historier, som  

inddrager børnene på scenen såvel som publikum.   

 

 

RYTMIK OG MUSIK – 1200 kr pr forløb 
6 lektioner á 45 min – 0-6 år - max. 20 børn pr forløb 

 

Få ny inspiration til at bringe mere sang og musik  

ind i børnenes hverdag! I løbet af 6 gange 45 min.  

vil en musikpædagog fra Kulturskolen i Skanderborg  

komme på besøg hos jer og åbne ind til den  

musikalske verden ved brug af fantasi, musik, rytmik  

og sang. Musik og bevægelse hører sammen, og der  

bliver masser af bevægelse og sansning med hele  

kroppen. Rytmik og musik er med til at styrke børns  

indlæring, samt stimulere barnet motorisk, sprogligt,  

socialt og musikalsk. Indholdet tilpasses  

børnegruppens alder og sammensætning. 

 

 

BILLEDKUNST MED BØRN – 1200 kr pr forløb 
3 lektioner á 1,5 timer – 3-6 år – ca.20 børn pr forløb 

 

Et ordentligt skud til børnefantasien, historiefortælling  

og kreativiteten. Vi skal sanse med øjne og hænder og  

have materialerne helt tæt på. Igennem en legende og  

eksperimenterende tilgang får vi lavet nogle kunstværker  

sammen på en lille kreativ rejse. Det er vigtigt at de samme  

pædagoger deltager sammen med børnene gennem  

hele forløbet. I vil blive kontaktet af vores billedkunstlærer  

inden opstart, hvor i aftaler nærmere om tema og form. 

Lokalekrav 6 x 6 meter, borde + stole, plads til afdækning  

og til at ”rode” lidt.” 

 

Tryk på 

regnbuen og 

tilmeld dig KULTURBesøg  

i institutionerne 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/series/boernekulturprogram-for-0-6-aarige/
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            KULTURArrangementer 
 

BØRNETEATER 3-8 år – gratis 
Babusjka - varieté for de 3 - 8 årige 

Severinsen samler på dukker. Babusjka er hendes  

største og fineste dukke, den kan trækkes op, og  

det gør Severinsen hver dag, ellers ruster den.  

En hel forestilling går i gang under Babusjkas skørte,  

og pludselig har Severinsen masser at se til, for på  

et teater er der nogen der skal trække tæppet,  

flytte klaveret og tage sig af de vanskelige  

optrædende, hvis de ikke kan enes. På dukkescenen  

optræder "Mor og Far ", lillebror "Prins Peter",  

Tante Tyra, Onkel Orla og Babusjka selv. 

 

BØRNETEATER 0-3 år – gratis 
1-2-3-nU - en musikalsk og interaktiv forestilling for de mindste (0-3- år) 

 

1 - 2 - 3 - nU... En musikalsk og interaktiv forestilling   

for de mindste. Skyer der svæver over byer…en  

gravko der laver en kæmpe stor bunke jord, lige til at 

kravle op i…en sommerfugl der ikke kan fanges... et  

æble man skal hoppe højt for at nå...vil du være med?  

1-2-3-nU... Det er noget af det vi oplever når vi åbner  

den store popupbog der med popups, levende  

billeder og overraskelser tager os med på en musikalsk  

og sanselig tur ud i verden. 1-2-3-nU... er en forestilling  

med fokus på sang, musik, bevægelse og interaktion. 

 

 

DANSEFORESTILLING – gratis 
SneØjne - en danseforestilling for 0-4-årige 

 

Forestil dig, at du vågner en morgen til et uberørt  

snedækket landskab. Verden er ny og fin og ren.  

Alt ser anderledes ud, og der er en særlig  

stemning af hemmelig poesi. Du ser verden med  

andre øjne, med SneØjne. SneØjne er en  

danseforestilling, der udforsker børns oplevelse  

af verden. 0-4 årige børn er vant til at tage alting ind  

og har en fordomsfri tilgang til verden. I forestillingen  

deler vi barnets undren, når det første gang  

oplever sne. Tali Rázga har skabt forestillingen,  

som opføres af to dansere og en musiker. 

Tryk på 

regnbuen og 

tilmeld dig 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/series/boernekulturprogram-for-0-6-aarige/
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   arrangementer – fortsat 
 

 

 

KONCERT – gratis 
Musikflyveren – fra morgenmad til skumbad 

Vi gennemlever en hel dag,  

hvor vi vågner op om morgenen,  

vækker kroppen, cykler  

afsted, snakker om vejret,  

tager på eventyr i skoven,  

tager en eftermiddags-fantasi-flyvetur,  

et lækkert skrubbe-bad - og til sidst  

siger vi godnat. Til koncerterne laver vi  

en lille tryllebevægelse, der kan få tiden til at gå lidt hurtigere. 

 

 
 

 

BØRNEBIFFEN – gratis 
3-6 år – max. 25 børn per institution 

Tag i biffen med Kulturtoget!  

I kommunens 3 biografer tilbydes gratis  

forestillinger for de 2 børnegrupper,  

3-5 år og 5-6- år.  

Læs mere om de 2 forskellige filmpakkers  

indhold i NemTilmeld,  

hvor også tilmeldingen foregår. 

 

 

 

MØD NATUREN – gratis 
2-6 år – max. 20 børn – kun én institution pr vejledning 

I selskab med en naturvejleder fra FDF  

Friluftcenter Sletten inviteres børnehaver og de  

største børn fra dagpleje og vuggestuer ud for  

at opleve naturen i børnehøjde. Mødestedet kan  

være på Sletten eller en skov, et vandhul eller en  

park, der ligger lige i nærheden af jeres institution.  

Det er op til jer og aftales med naturvejlederen.  

I vil blive kontaktet af naturvejlederen efter tilmelding  

for at aftale nærmere vedr. mødested m.m. 

Tryk på 

regnbuen og 

tilmeld dig 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/series/boernekulturprogram-for-0-6-aarige/
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   arrangementer – fortsat 
 

MUSEUM I BØRNEHØJDE ”Jul i gamle dage” – gratis 
Aktivitet og fortælling på Museum Skanderborg – 3-6 år – max. 20 børn 

 

Sammen med museets formidler undersøger  

børnene, hvordan man holdt jul i gamle dage.  

Vi kigger på ting, man brugte i juleforberedelserne  

i gamle dage – kødhakkemaskine, pølsehorn,  

lysstøbeforme m.m. Vi hører historier om julen i  

gamle dage. Vi laver gammeldags julepynt og lidt  

juleknas og synger og leger julelege fra gamle  

dage. Kulturtilbuddet understøtter læringsmålene 

i de pædagogiske lærerplaner for daginstitutioner.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BOOKING  
AF TILBUDDENE  

SKER VIA NEMTILMELD HER 

 

TILMELDINGEN TIL EFETERÅRETS PROGRAM ÅBNER  

19.AUGUST 2022 KL.9 
VIGTIGT! 

 HUSK AT MELDE AFBUD 14 DAGE  

INDEN ARRANGEMENTET, HVIS I BLIVER FORHINDRET,  

SÅ PLADSERNE KAN GÅ VIDERE TIL ANDRE INTERESSEREDE. 

 

Tryk på 

regnbuen og 

tilmeld dig 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/category/boern/
https://skanderborg.nemtilmeld.dk/category/boern/
https://skanderborg.nemtilmeld.dk/category/boern/
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FOR ALLE DER ARBEJDER MED BØRN I 0-6 ÅRS 

ALDEREN I SKANDERBORG KOMMUNE 
 

 

”FOKUS PÅ DRAMA OG TEATER” – 200 kr pr deltager 
 

Dette kursus henvender sig til dig, som drømmer om at lave mere teater og drama med børnene i 

jeres institution, men mangler konkrete redskaber og teknikker til at komme i gang.   

Her vil I blive introduceret til forskellige dramalege, som bl.a. styrker fællesskabet og fantasien.  

Vi skal alle på gulvet og prøve legene og øvelserne på egen krop – det bliver sjovt, måske også 

lidt grænseoverskridende, men vi gør det sammen i et trygt miljø.   

Ud over dette vil kursets hovedfokus være, at arbejde med improvisation ud fra præmisserne 

inden for hatteteater – den improviserende og inddragende fortælling.  

Vi gennemgår forskellige redskaber og teknikker, som vi afprøver på gulvet sammen, med det 

formål at I nemt kan implementere det i jeres hverdag med børnene. 

OBS! Børn deltager ikke i kurset. 

Varighed: 4 timer  

Max antal deltagere: 15 

Kurset er inklusiv kaffe og frugt. 

 

 

 

 

Om underviseren:  

 

Sofie Møller Hørup er uddannet dramaturg og 

underviser til daglig alle aldersgrupper i drama på Kulturskolen 

Skanderborg. 

 

 

 

 
 

Tryk på 

regnbuen og 

tilmeld dig INSPIRATIONSKURSER  

FOR VOKSNE 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/series/boernekulturprogram-for-0-6-aarige/
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FOR ALLE DER ARBEJDER MED BØRN I 0-6 ÅRS 

ALDEREN I SKANDERBORG KOMMUNE 
 

 

”MUSIK OG BEVÆGELSE for målgruppen 1-5-ÅRIGE” – 200 kr pr deltager 
 

 

Kurset henvender sig til pædagoger, medhjælpere og dagplejere, der ønsker inspiration til at 

bringe (mere) musik og bevægelse ind i børnenes hverdag.  

Vi skal på gulvet og synge, danse, hoppe og lege med musikken og kroppen - sammen! 

 

Kursets hovedfokus er på at lære en række sange og aktiviteter, som du kan tage med dig og 

bruge med børnene med det samme, enten enkeltvis, eller som en samlet musiksession. Vi 

arbejder med sang, remser og redskaber/instrumenter (f.eks. rasleæg, tørklæder, ærteposer mm). 

I løbet af dagen suppleres med faglig baggrundsviden. Der vil ligeledes være tid til at dele 

erfaringer og i fællesskab afprøve kreative idéer der måtte opstå undervejs. 

 

Der kræves ingen særlige musikalske forudsætninger for at deltage, blot at du har lysten til at  

bruge dig selv som musikalsk igangsætter for og med børn. 

 

Har du tidligere deltaget i forløb med Diana i din institution vil du møde sange du genkender, her 

suppleret med pædagogiske overvejelser mm. 

 

OBS! Børn deltager ikke i kurset 

 

 

Varighed: 4 timer  

Max antal deltagere: 15 

Kurset er inklusiv kaffe og frugt. 

 

 

 

Om underviseren:  

 

Diana Buck er uddannet Almen musikpædagog 

   fra det Jyske Musikkonservatorium, og underviser til dagligt i musik  

og bevægelse (0-9 år), sang, klaver og sammenspil. 

Tryk på 

regnbuen og 

tilmeld dig INSPIRATIONSKURSER  

FOR VOKSNE - FORTSAT 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/series/boernekulturprogram-for-0-6-aarige/
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December-kor og december-kreationer: 
 

Kig forbi jeres lokale bibliotek i december måned, hvor I kan nyde smuk 

korsang samtidig med, at I hygger jer med små kreative projekter. 
 

I både Ry, Galten, Skanderborg og Hørning vil der nemlig hver dag være 

gratis juleaktiviteter ved krea-bordet, hvor vi med afsæt i genbrugsmaterialer 

skaber finurlige julekreationer. 
 

Derudover vil Skanderborg Synger på udvalgte tidspunkter dukke op med 

skolekor, som laver små pop-op december-koncerter blandt bogreolerne. 
 

Tjek www.bibliotek.skanderborg.dk eller www.skanderborgsynger.dk for 

program og nærmere info – eller følg os på Facebook 

Stemmen er det, vi alle har 
 
“Skanderborg Synger“ er en selvejende 
institution, der gennem mange forskellige 
arrangementer og samarbejder arbejder for at 
fremme sang og sangglæde på alle niveauer og 
for alle aldre, men med særligt blik på børn og 
unge. 
 
“Skanderborg Synger” er et af mange 
sangkraftcentre som udspringer af Sangens Hus 

 

Tryk på 

regnbuen og 

tilmeld dig Nyt fra kulturtogets  

samarbejdspartnere 

http://www.bibliotek.skanderborg.dk/
http://www.skanderborgsynger.dk/
https://sangenshus.dk/
https://skanderborg.nemtilmeld.dk/series/boernekulturprogram-for-0-6-aarige/

