
TILMELDING: http://bit.ly/2r8LJYz
Kontakt: snaevar.albertsson@skanderborg.dk, tlf: 24767367

Type Mødested Dato Alder Tid
Naturvejledning Aftales med 

naturvejleder
2., 3., 23., 24., 29., 30. maj
13., 14., 20., 21. juni

3-6 9.30-11.30

Sted Forestilling Alder Dato Tid Antal
Ry Hallerne Hønes første æg 2-6 23. april kl. 9.30 + kl. 11.00 60

BioHuset, Galten Hønes første æg 2-6 24. april kl. 9.30 + kl. 11.00 60

Kulturskolen Hønes første æg 2-6 25. april kl. 9.30 + kl. 11.00 60
Stilling Skole SFO (NYT!) REGN 0-6 3. april kl. 9.30 + kl. 11.00 60

Kulturskolen REGN 0-6 4. april kl. 9.30 + kl. 11.00 60

Trapezen, Hørning REGN 0-6 5.april kl. 9.30 + kl. 11.00 60

Stilling Skole SFO (NYT!) Den standhaftige 
tinsoldat

2-5 22. maj kl. 9.30 + kl. 11.00 80

BioHuset, Galten Den standhaftige 
tinsoldat

2-5 23. maj kl. 9.30 + kl. 11.00 80

Trapezen, Hørning Den standhaftige 
tinsoldat

2-5 24. maj kl. 9.30 + kl. 11.00 80

Sted Film Alder Dato Tid Varighed
Ry Biograf Børnebiffen fra 3 år 3-4 20. feb kl. 9.30 39 min
Ry Biograf Børnebiffen fra 5 år 4-6 21. feb kl. 9.30 48 min

Kulturhuset Skb Børnebiffen fra 3 år 3-5 27. feb kl. 9.30 39 min
Kulturhuset Skb Børnebiffen fra 5 år 4-6 28. feb kl. 9.30 48 min

BioHuset, Galten Børnebiffen fra 3 år 3-5 6. mar kl. 9.30 39 min

BioHuset, Galten Børnebiffen fra 5 år 4-6 7. mar kl. 9.30 48 min

BØRNETEATER

BØRNEBIFFEN

Type Mødested Uge Alder Tid
Byvandring Foran Museum Skanderborg 11 3-6 kl. 9.30 og kl 11.30

Byvandring Foran Museum Skanderborg 12 3-6 kl. 9.30 og kl 11.30
Byvandring Foran Museum Skanderborg 14 3-6 kl. 9.30 og kl 11.30

MUSEUM I BØRNEHØJDE

NATURVEJLEDNINGER

OBS! 
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DEN STANDHAFTIGE 
TINSOLDAT

2-5år
H.C.Andersens klas-
siske fortælling om den 
standhaftige Tinsoldat-
en, der drømmer om 
kærligheden og den 
skønne danserinde, og 
som bliver blæst omkuld 
af skæbnen, men alli-
gevel får det han ønsker 
sig mest af alt.

BØRNETEATER
HØNES FØRSTE ÆG

2-6 år
"Hønes første æg" er en po-
etisk, musikalsk og morsom 
forestilling om at være "den 
store" og samtidig være 
lille. 
"Forestillingen er 
vellykket og stærkst anbe-
falelsesværdig" Teateravis-
en.

REGN

0-6 år
Teater Blik laver stor kunst 
for små mennesker!
Dryp! Plaske, sjaske, sile, 
strømme, rumle, bumle, 
ramle... Et regnvejr genska-
bes på scenen foran, over 
og rundt om børnene. Fra 
stilhed til de første vindpust, 
til dryppen og pjasken og 
kulminerer i et tordenvejr 
som langsomt stilner af 
igen. 

BØRNEBIFFEN 
FRA 3 ÅR 39 MIN

LILI KENDER ALLE FARVER 
Lili kender rød, gul, blå, hvid, 
faktisk kender hun alle farv-
er. Når mor og far maler 
væggene, vil Lili også være 
med. Hun maler sine duk-
ker, bamser og møbler. Hun 
kan måske ligefrem male sin 
hund?
Instruktør: Siri Melchior 1
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VANTEN
Vinterfrosten er bidende kold, 
da en lille pige taber sin strik-
kede vante, er skovens dyr, 
store som små, hurtige til at 
søge husly for natten i den 
varme vante.
Instruktør: Clementine Ro-
bach

ERNST OG 
BLIKKENSLAGEREN
Røret under vasken er utæt, 
og der kommer en sø på 
gulvet. Mor ringer efter blik-
kenslageren, som kommer 
og undersøger sagen. Mens 
blikkenslageren tager en kaf-
fepause i mors stue, arbejder 
drengen Ernst videre med 
rørene under køkkenvasken.
Instruktør: Alice de Champfl-
eury

PETER PIX: DUGEN
Peter Pix læser avis og spiser 
en syltetøjsmad. Helt opta-
get af avisen, kommer han til 
at spilde på dugen. Dugen 
trækker sig væk, pakker sig 
sammen om Peter Pix og trill-
er selv ind i vaskemaskinen.
Instruktør: Trine Heller Jensen

SNUTTEFILM: 
HELE NATTEN
De små sjove figurer Snut-
terne præsenterer en lille 
film om hvad der sker i ha-
ven om natten. Hvilke dyr 
er fremme om natten og 
hvad laver de derude, når 
man er gået i seng.
Instruktør: Gun Jacobson, 
Anna-Clara Tidholm

Mægtige maskiner – 
Fræser
Fræseren har en tromle 
fuld af pigge, som den bru-
ger til at skrælle gammel 
asfalt af vejene. Bagefter 
kommer feje-sugemaski-
nen og fejer al den løse 
asfalt væk.
Instruktør: Henrik Selin Lor-
entzen

Storvask – Tøjlapper
Vaskemaskinens rum for-
vandler sig til et ishav, en 
garnjungle, en pjaltetø-
jsverden, en legeplads eller 
et farligt undervandsuniv-
ers.
Instruktør: Kassandra Wel-
lendorf

Hvem er væk?
Filmene i "Hvem"-serien er 
små film om store følelser. 
Lille Bamse og hendes ven-
ner leger, griner, skændes, 
græder og hygger i disse 
varme fortællinger.
Instruktør: Jessica Laurén
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BØRNEBIFFEN 
FRA 5 ÅR 48 MIN

SNAP
Livet under vandet er en 
konstant kamp for det lille 
havvæsen Snap – særligt når 
man ikke kan finde ud af at 
fange fisk. Men så en dag 
møder han en frø, og sam-
men finder de en usædvanlig 
løsning på Snaps problemer.
Instruktør: Thomas G. Murphy

MIT SKJULTE TALENT
I Kattebyen bor en lille kat, 
der elsker musik. Men han 
synger meget falsk. Alle hold-
er sig for ørerne, og i skolen 
bliver han drillet. Hans bedste 
veninde sender ham der-
for på musikskole. Da han 
kommer tilbage, synger han 
stadigt falsk. Men byen ved 
ikke, at den lille kat har skjulte 
talenter!
Instruktør: Miran Miosic

Op med humøret
Drengen Emil har en ka-
nin, som han leger med 
hver dag. Kaninen er god 
til at hoppe, og den er 
sød! Men kaninen er også 
gammel, og en morgen er 
den død. Emils mor gør alt, 
hvad hun kan for at trøste 
Emil og få ham i godt 
humør. Men det er ikke 
nemt at være glad, når 
man er rigtig ked af det.
Instruktør: Michael W. Hor-
sten

Tre tosser
Tre venner toner frem i hor-
isontens brændende dis - 
de er på vej. To af gutterne 
bliver grebet af grådighed 
og efterlader ingen plads 
til den tredje, som må gå 
sin vej. De to tilbageblevne 
konkurrerer om, hvem der 
kan bygge det højeste hus 
på stranden. 
Instruktør: Snobar Avani

Tankebobler - 
Drømmeland, et sted 
hvor alt kan ske
En animeret dokumentar-
film om børns fantasifulde 
tanker om drømmens na-
tur. Filmen er baseret på 
interviews med børn mel-
lem 5 og 7 år. Den giver 
et indblik i deres natlige 
drømme og mareridt, for-
talt i en streg og stil, der 
er inspireret af børnenes 
egne tegninger.
Instruktør: Karsten Kiilerich



TILMELDING: http://bit.ly/2r8LJYz
Kontakt: snaevar.albertsson@skanderborg.dk, tlf: 24767367

Husk at melde afbud i god tid, hvis I bliver forhindret -så kan andre få pladserne.

ARRANGØR:
Kulturskolen Skanderborg, Kulturborgere og Planlægning i samarbejde med Muse-
ums Skanderborg, FDF Friluftscenter Sletten, Klostermølle Naturskole og Biograferne i 
Skanderborg Kommune.
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MUSEUM I BØRNEHØJDE
BYVANDRING - CA 1 TIME
3-6 år 

Kun én institution pr. byvandring

Sammen med museets formidler tager børnene på detektiv-
jagt i byens ældste del. Her skal vi sammen finde spor efter 
det gamle Skanderborg, og de historier der knytter sig, til de 
steder vi kommer forbi. 
Vidste I f.eks., at der engang boede en konge i Skander-
borg?

Kulturtilbuddet understøtter 
læringsmålene i de 
pædagogiske læreplaner 
for daginstitutioner.

NATURVEJLEDNING
2-6 ÅR - 2 TIMER
Kun én institution pr. vejledning

I selskab med en naturvejleder fra enten FDF Friluftscenter
Sletten eller Klostermølle Naturskole inviteres børnehaver og
de største børn fra dagplejen og vuggestuer ud for at opleve
naturen i børnehøjde. Mødestedet kan være på Sletten/
Klostermølle, eller en skov, et vandhul eller en park, der ligger
lige i nærheden af jeres institution. Det er op til jer!

NB: : Efter at have tilmeldt sig 
workshoppen kontaktes I af 
naturvejlederen for at aftale 
nærmere om mødested og 
evt. ønsker til temaer, som I
måske allerede arbejder med, 
eller som I gerne vil
blive klogere på. 


