Den børnekulturelle rygsæk

INDTRYK ER DER NOK AF
Rygsækken er pakket for at pirre sanser og opmærksomhed med lyd, fortællinger,
billeder, sang.
Indholdet gør os bedre til at forholde os til den lavine af indtryk, der rammer os hver dag,
ikke mindst i en digital verden.
Ryksækkens indhold handler nok så meget om, hvordan
vi selv kan udtrykke os, gennem en bred vifte af
genrer og i mødet med kunsten og
kulturens professionelle. Erfaringen er,
at børnene får øje på nye sider af verden,
og at både børnene og deres voksne får
øje på nye sider hos hinanden.
God fornøjelse med Kulturen i Rygsækken.
SundSkole2020
Aabenraa Musikskole
Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse
Deutsche Zentralbücherei Apenrade
Museum Sønderjylland
UC SYD, Center for Undervisningsmidler
Kultur, Plan & Fritid, Aabenraa Kommune
Dagtilbud, Børn og Skole, Aabenraa Kommune
Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen
PUC Aabenraa, Skole og Undervisning, Aabenraa Kommune
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SYMBOLFORKLARING
Rygsækkens tilbud er delt ind i genre og målgruppe
- dem finder du i øverste højre hjørne når du bladre
gennem siderne.
Nederst på siderne finder du informaionskategorierne som fortæller mere om hvor og hvornår,
tilmelding, links og meget mere.
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TILMELDINGSFRIST
I år åbner rygsækken for tilmelding den:

MANDAG DEN 15. JUNI KL. 14.00
Sæt kryds i kalenderen!
OBS - der kan være forløb der først åbner for tilmelding senere på året - se mere på de
enkelte sider.

COVID19
Den Børnekulturelle Rygsæk og Covid19
I planlægningen af dette års forløb i Den Børnekulturelle Rygsæk
tager vi selvfølgelig højde for regeringens udmeldinger og
retningslinjer i forhold til Covid19.
Der kan derfor forekomme ændringer i løbet af året, og vi vil
informere de tilmeldte til de enkelte tilbud løbende.

Rygsækken har fået sin egen hjemmeside
Her finder du links til tilmelding, øvrige oplysninger og løbende
ændringer der kan forekomme grundet Covid19. Klik ind på:

WWW.AABENRAA.DK/RYGSÆK
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RYTMEROLLINGER
Småbørnsgrupper (0-3 år) og dagplejebørn indbydes sammen med pædagoger og
dagplejere til at deltage i et workshopforløb med musikskolens professionelle musikpædagoger.
Børnegruppen får 6 lektioner med en musikpædagog, hvor rollingerne og deres voksne
synger, leger og spiller. Dagplejere og pædagoger får inspiration til at fortsætte på egen
hånd.
Dagplejegrupper og institutioner
med småbørnsgrupper 0-3 år

Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk

Hold á 12-20 børn med deres
medfølgende voksne

Tilmelding senest 1. juli 2020
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk

Hvor dagplejerne mødes eller i
institutionen. Gerne et sted med
gulvplads.
Forløb á 6 uger lægges på formiddage. Tid og sted aftales med
deltagerne. 6 lektioner a 45 min.
Efterår eller forår efter aftale.

Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling; Sociale udvikling;
Kommunikation og sprog; Krop,
sanser og bevægelse; Kultur,
æstetik og fællesskaber
www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/
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PELZZ – BØRNETEATER FOR DE MINDSTE
Teatret Kriskat inviterer de allermindste på opdagelsesrejse i et forunderligt pelspjusket
landskab.
”Pelzz’ er fantasi-æggende zen for de allermindste i et stemningsfuldt sanseunivers.
Børnene er tryllebundet fra start”.
½-3 årige

Kl. 10.00 alle dagene.
35 minutter

60 børn

www.aabenraabib.dk/
arrangementer

Torsdag den 24.9.2020 kl. 10:
Felsted Bibliotek
Fredag den 25.9.2020 kl. 10:
Rødekro Bibliotek
Mandag den 28.9.2020 kl. 10:
Aabenraa Bibliotek
Tirsdag den 29.9.2020 kl. 10:
Tinglev Bibliotek
Onsdag den 30.9.2020 kl. 10:
Bov Bibliotek
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August 2020
Aktiverende og sansestimulerende
I er velkomne til at spise
madpakker på biblioteket
www.kriskat.dk

BØRNEBIFFEN
Børnebiffen giver børnehavebørn mulighed for at opleve film på det store lærred i biografmørket. Børnebiffens filmpakker er sammensat af sjove, skæve og tankevækkende små
film, som nøje er tilpasset børnenes alder og giver rige samtalemuligheder.
BØRNEBIFFEN udbydes af Det Danske Filminstitut
og Danske Børne- & Ungdomsfilmklubber.

Børn fra 3 og 5 år.
80 deltagere
Kinorama Aabenraa,
H. P. Hansensgade 12,
6200 Aabenraa.
September eller oktober. Endelige
datoer udmeldes pr. mail.
Kl. 10: børn fra 3 år
Kl. 11: børn fra 5 år
5 forestillinger af 35-50 minutter
www.aabenraa.dk/rygsæk

Først til mølle

Kultur, æstetik og fællesskab.
Det pædagogiske læringsmiljø
skal understøtte, at alle børn
får mange forskellige kulturelle
oplevelser, både som tilskuere og
aktive deltagere, som stimulerer
børnenes engagement, fantasi,
kreativitet og nysgerrighed, og
at børnene får erfaringer med at
anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.
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SMÅ SYNGER SAMMEN
Børnehavebørn (3-6 år) indbydes sammen med pædagoger til at deltage i en syng-sammen-aktivitet med en musikpædagog.

Børnehavebørn 3-6 år
15-20 børn pr. hold
Aabenraa Musikskole,
Nygade 21, 6200 Aabenraa
Torsdag den 10. september
kl. 9.00 + kl. 10.00 + kl. 11.00
Hvert hold har 15-20 pladser som
fordeles efter først-til-mølle princippet. 45 minutter
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Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk
Tilmelding senest 1. juli 2020
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk
Knytter an til flere læreplanstemaer
bl.a. Kultur, æstetik og fællesskab
og Krop, sanser og bevægelse
www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/

SYNGELYST
Børnehavegrupper og deres voksne inviteres til et forløb hvor SANG OG BEVÆGELSE
er i fokus. Når vi synger sammen – hører vi sammen. Sangen skaber nærvær, fællesskab
og glæde
Børnegruppen får 5 lektioner med en af musikskolens dygtige musikpædagoger.
Desuden er der masser af tip til hvordan medarbejderne i institutionen arbejder videre på
egen hånd.
For Børnehaver/daginstitutioner –
børn fra 3-6 år
12-18 børn af gangen

Tilmelding senest 1. juli 2020
Kontaktperson: Edna Rasmussen: er@aabenraa.dk (bemærk et
begrænset antal pladser)

Om formiddagen efter aftale.
5 uger á 45 min.

Læreplanstemaer: Alsidig personlig
udvikling; Social udvikling; Kommunikation og sprog; Krop, sanser
og bevægelse; Kultur, æstetik og
fællesskaber

Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk

www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/

I jeres egen institution – et sted
med gulvplads
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LIRK LÅGET
AF TYSK I BILLEDBOGSBIOGRAFEN
Vi ligger lige dér i Danmark, hvor der tales både dansk og tysk, og hvor børn suger
sprog til sig. Det tyske bibliotek i Aabenraa og Tinglev inviterer indskolingen indenfor.
Bibliotekarerne Silke Amthor og Mareike Poté aktiverer med billeder, fortælling og nysgerrighed de bidder af det tyske sprog, som ligger på lager hos de små, og bygger mere på.
0.-2. klasse – for børn med
ganske lidt tyskkundskab,
billederne er i centrum
Max 25 deltagere
Deutsche Zentralbücherei
Apenrade, Vestergade 30
6200 Aabenraa
Deutsche Bücherei Tingleff
Hovedgaden 100
6360 Tinglev
30 min om morgenen /
formiddagen efter aftale.
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Tilmelding i Aabenraa:
Silke Amthor,
amthor@buecherei.dk
Tilmelding i Tinglev:
Mareike Poté
tingleff@buecherei.dk
Skriv en mail og aftal en tid.
Først til mølle
Udvide sit tyskkundskab, opleve
tysk som et sjovt sprog.
www.buecherei.dk

LORTELEG – FYLDT MED
SKIDE-SJOVE AKTIVITETER
Hør, leg, lugt og se en rigtig lorteudstilling.
Følg med i lortens forunderlige univers, når vi fortæller pissefede pruttehistorier og gå på
opdagelse i lortelabyrinten.

3-6 årige

Forår 2021
Ca. 1½ time

Ca. 25

www.aabenraabib.dk
eller kontakt biblioteket

Aabenraa Bibliotek:
19.-22. januar 2021 kl. 9
Felsted: 26. januar 2021 kl. 9
Bov: 27.januar 2021 kl. 9
Rødekro: 28. januar 2021 kl. 9
Tinglev: 29. januar 2021 kl. 9

Fra august 2020
Knytter an til flere læreplanstemaer, bl.a. Natur, udeliv og science
Krop, sanser og bevægelse
Kommunikation og sprog.
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SPRÆLLEVENDE SKULPTUR
Børn i indskolingsalderen fra forskellige kulturer får fælles oplevelser i Brundlund Slots
skulpturpark.
Gennem sjove lege med skulpturerne i parken sanser og forstår de yngste elever, hvad
skulptur er for noget og hvor mange forskellige udtryk den kan have. Bagefter modellerer
de et menneske eller fabeldyr på et professionelt billedhugger-stativ.
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Børnehaver og 0.-3.klasse +
børn i modtageklasser

Bente Sonne
beso@msj.dk, 30 80 27 37

Max. 30 børn- 5 forløb i alt

Først til mølle

Kunstmuseet Brundlund Slot

Billedkunst, Dansk, Gymnastik,
Kunst og Kulturhistorie

Aug. 2020- juni 2021
Ca. 3 timer- eller efter aftale

www.msj.dk

LILLE VIRGIL
Leg i Lille Virgil udstillingen og deltag i aktiviteter tilknyttet udstillingen
Kom med på opdagelse i en spændende udstilling, der tager udgangspunkt i Ole Lund
Kirkegaards bog ”Lille Virgil”. I hører om bogen og forfatteren og leger med sproget.
Besøget kan også bruges som en del af et forløb omkring Ole Lund Kirkegaard.
De ældste børnehavebørn,
0., 1. og 2. klasse

www.aabenraabib.dk eller
kontakt biblioteket

Ca. 25 børn

Fra august 2020

Aabenraa Bibliotek

Litteratur, dansk, sprog, rolleleg,
oplæsning, ordleg

15.5.- 15.8.2021
Ca. 1 time

https://fangfortaellingen.com/
udstillingerne/lille-virgil/
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Fotograf: Tim Riediger

OHØJ LANDKRABBER - NU SKAL I HØRE!
Hvordan gik det til, at Aabenraa blev en af Sønderjyllands og hele Danmarks vigtigste
søfartsbyer ved midten af 1800-tallet?
Fortællingen om Aabenraa er på den ene side fyldt med fascinerende eventyr og
utrolige historier og på den anden side er den præget af en barsk hverdag med frygt
for pirater og forlis. Med udgangspunkt i museets udstilling tages I med på langfart. Fra
Østersøen over Middelhavet til Syd- og Nordamerika og Fjernøsten og videre til Australien og Afrika.
De ældste børnehavebørn,
indskolingen og mellemtrinnet –
forløbet tilpasses målgruppen.
Max 30 børn/elever pr. gang
Kulturhistorie Aabenraa,
H.P. Hanssens Gade 33,
6200 Aabenraa
1 time
Hele året.
Tirsdag-fredag kl. 10-15
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Arne Reggelsen,
arre@msj.dk, tlf 65 37 07 73
Først til mølle – der udbydes 6
forløb (herefter 450 kr. pr. forløb)
Senest 3 uger før afvikling
Læreplan: Kultur, Æstetik og
Fælleskab
Læringsmål: Børnene kan fortælle
om de hændelser, der gjorde
Aabenraa til en søfartsby. Eleverne
kan ved at se museets udstillinger
af genstande og malerier fortælle
om livet, der knytter sig til søfart.

MUSEUM SØNDERJYLLAND
- REAL REALITY
”Hvis virtual reality er godt, er real reality bare bedre”.
Museum Sønderjylland byder på autentisk, lærerig og relevant museumsundervisning,
der tager udgangspunkt i de sønderjyske kultur-, kunst- og naturmiljøer og inddrager
altid museets samlinger, udstillinger og forskning.
Søg på www.msj.dk/undervisning og book et tilbud på undervisning@msj.dk
eller tlf. 65 37 07 00
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MED SKOLEN I BIOGRAFEN
Alle klasser fra 0.-10. årgang kan tage med skolen i biografen og møde hele verden. Film
bliver skabt til fællesoplevelser i biografens mørke ved det store lærred. Det er en oplevelse for klassen at komme af sted sammen. Kinorama i Aabenraa viser 10 udvalgte film
i løbet af det kommende skoleår. Verdensfilm som er både sjældne, anderledes, kendte
og mindre kendte. Film som kan mærkes, og som får os til at stoppe op og tænke. Til
hver film er der udarbejdet undervisningsmateriale til de relevante klassetrin, som kan
bruges, når klassen skal arbejde videre med filmen efter biografturen.
I år tilbyder vi igen kortfilmpakke fra Odense Internationale Filmfestival OFF målrettet 8.10. kl. og med fokus på FNs Verdensmål.
0.-10. klasse
Kinorama Aabenraa, H.P. Hanssens Gade 12, 6200 Aabenraa
Skoleåret 2020-2021
Onlinetilmelding fra den 27. august på www.mitCFU.dk
Grundet coronakrisen er det uvist, hvornår folderne sendes ud med CFUs bogbiler.
Men hold jer orienteret på mitCFU, hvor det vil fremgå på forsiden eller hent den elektroniske version på www.ucsyd.dk/cfu under Kulturformidling.
22. september lukkes for booking og gøres status.
Genåbner den 28. september for forestillinger med ledige pladser
Undervisningsmaterialerne kan downloades på Det Danske Filminstituts hjemmeside
filmcentralen.dk/MSIB. Tilbuddet er lavet i samarbejde med DFI, Center for Undervisningsmidler, UC SYD, Kinorama Aabenraa og Aabenraa kommune.
Husk alle skolebørn kører gratis med offentlig transport i Aabenraa Kommune.
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MUSIK SKAL DER TIL
Musikskolens dygtige musikere er på spil og jeres 3. klasser kan spille med. Vi prøver at
spille på et orkesterinstrument og får en fornemmelse af, hvordan et orkester fungerer,
når vi til sidst spiller sammen.
Eleverne besøger også et nodeværksted og løser musikalske opgaver.
Kom ind på musikskolen og oplev hvad der sker, når skibet er ladet med instrumenter.

3. klasse
Der deltager 1-2 klasser
pr. workshop
Musikskolen
Nygade 21, 6200 Aabenraa
Uge 17-19 2021 kl. 10.00-12.30
ugedag efter aftale. 2,5 time - der
er indlagt en pause, hvor I kan
spise jeres madpakke

Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk
1. juli 2020 – eller så længe der er
pladser
Musikudøvelse og musikforståelse
www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/
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MUSIC-MATH
Det vrimler med noder, brøker og engelske ord i denne tværfaglige aktivitet, hvor musik
er fundamentet men med stærke tråde til matematik og engelsk.
Hvor mange noder er der i en pizza, og hvad spiser englænderne til dessert?
Børnene bliver til nodehajer inden du får set dig om. De lærer om brøker og får samtidig
engelske ord serveret.

3.-4. klasse
En klasse i hvert forløb. Der er et
begrænset antal forløb til rådighed.
På jeres egen skole i et lokale
med smartboard eller projektor
Efterår eller forår efter aftale
Hvert forløb varer 6 lektioner á 45
min (helst 6 uger i træk)
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Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk
1. juli 2020
Musik/Matematik/Engelsk
www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/

SPROGFITNESS – LEG MED ORD OG KROP
Der bliver leget, sunget og sprunget når man dyrker sprogfitness.
Det er leg med ord og krop, hvor børnene på broen mellem børnehave og skole har det
brandsjovt med at lege med sproget: Og så bliver man ovenikøbet klog af det!
Sprogfitness styrker børns glæde ved sprog, læsning og læring, samtidig med at barnet
bevæger sig.
Sproglegene understøtter læringsstile, samarbejde og sociale kompetencer hos de
deltagende børn.

De ældste børnehave børn,
der snart skal starte i skole og
0. klasser. 5-7 årige.
Max. 200 børn
Aabenraa Bibliotek
7. maj 2021 kl. 9-11
Ca. 1½ time

www.aabenraabib.dk/
eller kontakt biblioteket
Tilmelding fra august 2020 og
senest 7. februar 2021
Sprog, idræt, samarbejde, sociale
kompetencer
Knytter an til flere læreplanstemaer, bl.a. Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Social udvikling
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SPROGSTART FOR 1-3 ÅRIGE
Sprogstart tager udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med sproget og digitale
legeredskaber får børn og deres voksne i dagtilbuddet rig mulighed for bl.a. at tale om
farver, følelser, tal og meget mere. Sprogstartsposerne har hvert sit tema og sproglige
fokus.
Aabenraa Bibliotekerne præsenterer og igangsætter forløb i dagtilbuddene, hvorefter
pædagogerne selv bruger materialet med udvalgte børnegrupper.
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1-3 årige

Kontakt biblioteket

Max. 3 dagplejere/vuggestuer ad
gangen

Først-til-mølle

I dagplejen/vuggestuen

Kommunikation og sprog

Efterår 2020 og forår 2021
3-6 ugers forløb

www.sprogsporet.dk/sprogstart
www.youtube.com/watch?v=z
GJLzPKAy8c#action=share

SPROGSTART FOR 3-6 ÅRIGE
Sprogstart tager udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med sproget og digitale
legeredskaber får børn og deres voksne i dagtilbuddet rig mulighed for bl.a. at tale om
farver, følelser, tal og meget mere. Sprogstartsposerne har hvert sit tema og sproglige
fokus.
Aabenraa Bibliotekerne præsenterer og igangsætter forløb i dagtilbuddene, hvorefter
pædagogerne selv bruger materialet med udvalgte børnegrupper.

3-6 årige

Kontakt biblioteket

3 børnehaver

Først-til-mølle

I børnehaven

Kommunikation og sprog

Efterår 2020

www.sprogsporet.dk/sprogstart
www.youtube.comwatch?v=1On
VB8ovCyw#action=share
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STORMESTER I OPLÆSNING
Læs højt og bliv en vinder!
Stormester i oplæsning forår 2021 er et samarbejde mellem
skoler og folkebiblioteker i Syddanmark. Stormester i oplæsning er en sjov og uhøjtidelig konkurrence, der har til formål
at fremme læselyst og læseglæde.
Klassen udvælger en højtlæser, der læser
højt fra en selvvalgt tekst. Oplæserne
fra de forskellige skoler bedømmes af et
dommerpanel, og den lokale vinder går
videre til finalen. En oplagt mulighed for
at træne højtlæsning i klassen.
Målgruppen for konkurrencen er elever
i 5. klasse, og der skal læses højt af
selvvalgt bog i tre minutter.

5. klasser

www.aabenraabib.dk eller
kontakt biblioteket.

Max. 6 klasser. Gennemføres kun
ved minimum 4 tilmeldte klasser.

Først til mølle og senest
1. december 2020

Aabenraa Bibliotek,
Haderslevvej 3, 6200 Aabenraa

Dansk, højtlæsning, stemmetræning, konkurrence, præsentationsteknik.

Fredag den 19. marts 2021
kl. 9 til ca. 10.30.
Finalen i Vejle: Fredag den 16.
april 2021 kl. 11-12.30 - for skoler
i Syddanmark.
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Benyt gratis bustransport for skolebørn i Aabenraa kommune.
Vi dækker transportudgiften for
vinderklassen til finalen i Vejle.

SMART PARAT SVAR
Vil I være med i årets super-seje-sjove-svære-skøre quiz?
Saml et hold på 5 elever fra klassen og tilmeld jer som et hold. Holdet kommer til at
repræsentere jeres klasse i den landsdækkende læsequiz for 6.-klasserne, som afvikles i
samarbejde med TV2.
Gennem quizzen sætter bibliotekerne fokus på læsning og læselyst.
Litteraturen er grundlaget for quizzen, men sæt et hold, der
også kan svare på spørgsmål om f.eks. politik, spil og sport.

For 6. klasserne / max 6 klasser
Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, 6200 Aabenraa
Vinderholdet går videre
Onsdag 2. december 2020 kl. 9 og kl. 10.30, 1½ time
Onsdag 13. januar 2021: Regional runde / Onsdag 3. februar 2021: Landsfinale
www.aabenraabib.dk eller kontakt biblioteket.
OBS!: Skriv holdnavn, klasse, skole og klassens kontaktperson.
Først-til-mølle og senest 25.9.2020
Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse. Quizzen er et
samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets børnebiblioteker, og formålet
er at sætte fokus på læsning og læselyst. Smart Parat Svar kan være med til at stimulere det gode samarbejde mellem biblioteker og skoler, og er oplagt i biblioteksregi i
forhold til arbejdet med åben skole. Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere
fra hver klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar.
Dansk – samfund - samarbejde
www.smartparatsvar.dk
Benyt gratis bustransport for skolebørn i Aabenraa kommune. Vi dækker vinderklassens transportudgifter til Regional runde. I kan spise jeres madpakker her.
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50 FARLIGE TING
(ALLE BØRN BØR PRØVE)
Børneteatret LIVE ART
Har du nogensinde slikket på et 9 volts batteri? Løftet låget på popcornene, når de popper? Aldrig nogensinde? Så er denne forestilling for dig! Forestillingen undersøger alt det,
voksne normalt advarer deres børn imod! 50 farlige ting (alle børn bør prøve) forener på
allermest underholdende vis pædagogik med teater og eksperimenter. Børnene får lov til
at afprøve farlige ting – og have det rigtig sjovt imens. Det er intet mindre end en forestilling fuld af spænding og vovemod for alle børn mellem 5 og 11 år.
Forestillingen bygger på bogen af samme navn af Julie Spielger og Gever Tulley. Live Art
Danmark har købt de danske rettigheder og viser den i en udgave ved Henrik Vestergaard
og Daniel Norback.
4-11 årige

Varighed: ca. 45 min
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www.aabenraabib.dk/
arrangementer

8. september 2020 kl. 10.00
på Felsted Bibliotek
9. september 2020 kl. 10.00
på Tinglev Bibliotek
10. september 2020 kl. 10.00
på Rødekro Bibliotek
11. september 2020 kl. 10.00
på Bov Bibliotek
12. september 2020 kl. 10.00
på Aabenraa Bibliotek
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Tilmelding fra august 2020
Natur, udeliv og science
www.liveart.dk
I er velkomne til at spise madpakker på biblioteket.

KOR ER COOL
Kor er cool - Lad os synge verden.
Sammen med Mie Rank Brunberg skal vi arbejde med to folkeeventyr: Den peruvianske
fortælling om, hvordan fuglene fik deres farver, og den kenyanske historie om, hvorfor
elefanten er så stor.
Begge eventyr er lavet til musikalske fortællinger, der veksler mellem sange og oplæsning. Musikken er groovy, sjov, smuk, vild og lækker, og sangerne bliver understøttet af
et professionelt band.
Der skal synges flerstemmigt, laves body percussion og skændes til musik - og selvfølgelig afslutter vi dagen med en koncert.
Mie Rank Brunberg er sanger, komponist og korleder for både børn og voksne. Hun har
medvirket på flere albums, og har indtil videre udgivet to sangbøger. I 2019 blev hendes
kanon ”Hvis jeg var en cirkushest” alle barns eje, da den var med til Skolernes Sangdag.
Mies gode energi og legende tilgang til undervisningen kombineres altid med en insisteren på at alle gør deres bedste.

VEND FOR
MERE INFO!
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Kor og klasser fra 2. klasse og opefter
Lærerkursus
Onsdag den 28. oktober 2020 fra kl. 13.30-16.00 i Nygadehuset, Aabenraa.
Korstævne
Torsdag den 11. marts 2021 fra kl. 10.00-15.00
Koncert
Torsdag den 11. marts 2021 kl. 15.00-16.00 i Sønderjyllandshallen, Aabenraa
Tilmelding til CFU, Mai Borup Uhre mail: mbch@ucsyd.dk
Tilmeldingsfrist den 1. oktober 2020
Deltagerbetaling: 1950,- pr. skole.
Forældrebetaling til koncerten: 50,- pr. voksen / børn gratis
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MAKERSPACE - BYG EN ROBOT
I et Makerspace kan du slå fantasien, kreativiteten og de ekstra gode idéer løs.
Aabenraa Bibliotek og NygadeHuset får hver et Makerspace, der bliver indrettet med
forskellige robot- og programmeringsteknologier; fx 3d-printere og robotprogrammering
WeDo fra LEGO.
Målet med Makerspaces er, at man kan være innovativ og kreativ. Man kan skabe, lære,
blive motiveret og ikke mindst undre sig.
Projektet udvikles af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse og realiseres i tæt samarbejde med udvalgte skoler og NygadeHuset i Aabenraa. Erfaringer fra ”Sund Skole 2020”
bliver inddraget. Makerspaces er et teknologiinteresseret fællesskab, der henvender sig
til alle aldre, uanset niveau.
Læs mere på aabenraabib.dk

27

GYSELIGE BORGE
OG EVENTYRLIGE SLOTTE
Stimulér elevernes læselyst ved at opbygge scenografier som visualiserer temaerne gys
og gru, eventyr, venskab og kærlighed. Sammen med billedkunstner og forfatter Søren
Lyngbye bygges elementer og effekter til slotte og borge.
Her kan man læse uddrag fra bøger, høre oplæste fortællinger, se udstillede bøger og
blive inspireret til læsning. Projektet understøtter skolernes arbejde med læselyst på
mellemtrinnet.
Det færdige produkt udstilles på skolens PLC og på den fælles Læselyst Festival for
mellemtrinnet først i maj 2021.

4.-6. klasse

Max. 28 elever
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Skriftligt til: lhp@aabenraa.dk fra
mandag d. 15. juni kl. 14.00.
Ved tilmelding angives skole, klassenavn, antal elever, kontaktpersoner, mail-adresser og gerne tlf.nr.
Kontakt: Lene Pagh, mobil
21447725, mail: lhp@aabenraa.dk

På egen skole

1. juli 2020.

Ca. 8 lektioner (aftales nærmere)

Understøtter fælles mål i dansk og
billedkunst

KULTURTUR PÅ TO HJUL PÅ LØJT LAND
Cykelturen begynder i Aabenraa by og går mod nordøst ud på Løjtland. Turen er ca 20
km med 12- 15 stop undervejs, hvor turens museumsformidlere fortæller om natur- og
kulturfænomener. Vi skal bl.a. se og høre om gravhøje, mærke morænelandskabet på
egen krop, cykle der, hvor jernbanen gik, besøge det højeste punkt på Løjtland og se
kirker og kaptajnsgårde.
Formålet med turen er at give eleverne en kultur- og naturhistorisk indsigt i det landskab,
som de bevæger sig i til daglig. Derudover vil vi også give dem en generel indsigt i, hvad
landskabet omkring os rummer og hvordan det er dannet gennem tusindvis af år.
4.-6. klassetrin

Merete Essenbæk,
mees@mjs.dk, tlf. 6537 0771

1 klasse a max. 30 elever
( i alt 4 ture gennemføres)

Min. 14 dage før afvikling.

Mødested:
Skolegården eller efter aftale.
Herefter gennem Aabenraa by,
over Dyrhave til Løjt Skovby og
Løjt Kirkeby og hjemover Stollig
September-oktober 2020
kl. 8.30-14.00

Gennem turen får eleverne indsigt
i det lokale kultur-og naturlandskab. Men får også viden om
almene begreber som landskabstyper (moræne, tunneldale osv.)
og kulturminder (gravhøje, gårde
og infrastruktur).
Turen giver eleverne forståelse for,
at fysisk aktivitet og udholdenhed
er en del af en sund livsstil.

29

KARAOKE PÅ TYSK
Karaoke-konkurrence på storskærmen med tyske sange på vores Playstation – eller
andre spil med tyske tekster på Wii.
6.-9. klasse,
skal kunne læse tysk.
20-25 deltagere
Deutsche Zentralbücherei
Apenrade, Vestergade 30
6200 Aabenraa
Efter aftale. Seks gange i løbet af
skoleåret.
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Katja Hinz,
hinz@buecherei.dk
Skriv en mail og aftal en tid.
Først til mølle
Spil, leg, bevægelse med tysk.
www.buecherei.dk

VILDE VALGPLAKATER 1920 OG 2020?
Politik, propaganda, plakater, parti og passion
I først del af dette forløb skal vi se på valgplakater fra 1920 og i dag , deres udtryk,
layout, farver og ikke mindst virkemidler.
Anden del af undervisningen foregår som værkstedsbesøg, hvor eleverne afprøver
plakatkunstens virkemidler og re-designer afstemningsplakaterne fra 1920 til et nutidigt
indhold og udtryk tæt på elevernes egen verden.

Udskolingen 7.-9. klasse

Bente Sonne
beso@msj.dk, tlf. 3080 2737

Max 30 elever pr gang – 3 forløb

Først til mølle

Kunstmuseet Brundlund Slot MSJ

Billedkunst, dansk, historie og
samfundsfag

Aug- nov 2020
Ca. 2 timer – eller efter aftale

www.msj.dk
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INFORMATION OM
KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN
GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN 2020-2021

I anledning af genforeningsåret 2020 har Grænselandsudstillingens afholdt temaudstillingen Grænse Grenze
Granitsa på Museumsberg, Flensborg og senere på Museet Holmen i Løgumkloster. Her
har udstillingen været lukket ned grundet ”Coronaen”, men den er den forlænget til og
med 9. august 2020.
Udstillingen og katalog med tekster og billeder til temaet ”grænse” kan være god inspiration til undervisning, der berører temaet. Kontakt ved interesse Bente Sonne,
bente_sonne@hotmail.com, tlf. 24422979.
Grænselandsudstillingen har 50års jubilæum i 2020, men udstillingen i Sønderjyllandshallen i Aabenraa udsættes sandsynligvis til 2021 grundet ”Coronaen”.
Følg Grænselandsudstillingen på www. graenselandsudstillingen.dk
www. Facebook.com/Graenselandsudstillingen
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4 EVER
- EN MUSIKALSK TEATERFORTÆLLING
En musikalsk teaterfortælling om venskab med efterfølgende artisttalk
og undervisningsmateriale
OPGANG2 TURNETEATER vil gerne invitere dine elever med på en rejse, hvor dilemmaer fra elevernes hverdag, vores teaterforestillinger og elevernes egne kreative udtryk
indgår i en dynamisk dialog. Målet er, at vores fælles rejse skaber refleksion og debat,
som afspejler elevernes livsdilemmaer og livsdrømme.
Vi har udarbejdet et idékatalog til aktiviteter med eleverne før og efter mødet med 4
EVER.

VEND FOR
MERE INFO!
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4 EVER er en musikalsk teaterfortælling, om fire unge mænd, hvis skæbne blev beseglet
en frostklar vinterdag. Den dag, hvor de som 4 små drenge udfordrede døden. En oplevelse, som mærker dem dybt og knytter dem til hinanden - for altid.
4 EVER er en eviggyldig og universel historie om venskab - på godt og ondt. En tankevækkende forestilling om livsvalg og loyalitet, hvor alle vil genkende og kunne spejle sig
i noget hos de fire drenge, Deep, Mini, Ice og Shine. En forestilling om livsvalg, loyalitet
og de omkostninger der følger med ubrydeligt venskab.
*REUMERT-VINDER 2014: ÅRETS BØRNE/-UNGDOMSFORESTILLING*

8.-10. klasse
200 pladser pr. forestilling
Sønderjyllandshallen
17. november 2020 kl. 10.00 og 13.00
1½ time
www.aabenraa.dk/rygsæk
Først til mølle – senest den 10. November 2020
• At elevens møde med det professionelle værk og dennes evne til at gå ind i værkets
udtryk kvalificeres
• At eleven opnår evne til at reflektere og udtrykke sig om oplevelsen af et værk gennem produktion af egne kreative produkter
• At eleverne får anerkendelse for at vise andre sider af sig selv end dem, de viser til
hverdag i undervisningen og/ eller i fællesskabet
• At eleverne får mulighed for at opleve nærkontakt og interaktion med hinanden på
tværs af grupperinger
Find undervisningsmateriale og læs mere her:
https://opgang2.dk/Turnéteater/Forestillinger/4-EVER.aspx
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KULTURCREW PÅ SKOLEN
Hvordan tager man mod musikere og kunstnere på skolen? Hvem sørger for at byde
velkommen? Hvem tager vare om det praktiske i forbindelse med en kulturel aktivitet? Alt
dette og meget mere kan et Kulturcrew tage sig af. I har nu mulighed for at få etableret et
Kulturcrew på jeres skole bestående af ca. 6-10 elever hentet fra 5. - 8. klasse.
Her er et par udsagn fra en skole, som har et Kulturcrew:
”Som skole oplever vi, at eleverne i KulturCrewet føler et stort ansvar for det at arrangere
og gennemføre kulturelle aktiviteter på skolen. Det er dem, der har den første kontakt
med kunstnerne, modtager dem, når de ankommer til skolen, sørger for alt det praktiske
omkring arrangementerne samt sørger for, at kunstnerne føler sig godt tilpas, mens de er
på skolen”.
Et KulturCrew kan også være kulturens ambassadører i forhold til de andre elever:
”Det gør, at skolens øvrige elever modtager kunsten på en helt anden måde, når formidlingen går fra ung til barn eller fra ung til ung, og skolens øvrige elever får et helt anden
ejerskab til de arrangementer, der opføres på skolen,” fortæller den kulturcrew-ansvarlige
lærer Linette Rønne Johansen fra Nyrupskolen.

VEND FOR
MERE INFO!
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5.-8.klasse
Ca. 6-10 elever
- eleverne kan enten søge om at blive Kulturcrew hos læreren - eller blive prikket.
På skolen
UC Syd og LMS (Levende musik i skolen) kommer ud på jeres skole og afholder et
kursus à 2 timer for det nyoprettede Kulturcrew og deres kontaktlærer.
Dato og tidspunkt aftales efter tilmelding.
Der afholdes årligt 1 fælleskursus dag for alle etablerede Kulturcrew i kommunen.
Dato og sted aftales efterfølgende.
Birgitte Boelt, bboe@ucsyd.dk
- ved eventuelle spørgsmål ring også gerne på 72 66 59 30.
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VIS HVAD I CANNES
Den røde løber er på plads, og der dystes om 6 priser på årets filmfestival. Elever i 8.
klasse konkurrerer med deres egne kortfilm på mellem 4 og 6 minutter. Alle 8. klasser
kan tilmelde sig uanset erfaringer med at producere film. Der vil være hjælp og inspiration at hente undervejs.
I efteråret 2020 vælger de deltagende skoler et fælles tema for filmene. Der tilbydes et
lærerkursus i filmarbejde, og elever og lærere inviteres til et foredrag med en professionel filminstruktør, som kickstarter filmarbejdet.
Filmene skal være færdige i foråret 2021 og præsenteres på en filmfestival i juni, hvor
vinderne kåres inden for kategorierne: bedste historie, bedste skuespil, bedste teknik,
publikumsprisen, bedste plakat og endelig bedste film.

VEND FOR
MERE INFO!
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8. klasser
Fællesmøde for lærere
Torsdag den 5. november 2020 kl. 14.30-16.00 på UC Syd, Haderslev.
Foredrag for elever og lærere
Mandag den 11. januar 2021 kl. 9.30-11.30 med filminstruktøren Martin Strange-Hansen på Hotel Harmonien, Haderslev
Lærerkursus
Onsdag den 13. januar 2021 kl. 9-15 med filminstruktøren Martin Strange-Hansen på
UC-Syd, Haderslev. Pris pr. deltager: 750,- inkl. forplejning
Forår 2021: Filmarbejde på skolerne
Filmfestival
Fredag den 11. juni 2021 kl. 10-13 på Hotel Harmonien, Haderslev
Tilmelding til CFU, Mai Borup Uhre, mail: mbch@ucsyd.dk
Senest den 3. september 2020
Transport af elever betales af skolerne.
Filmfestivalen er et samarbejde mellem PUC, Aabenraa kommune, Pædagogisk
Center, Haderslev kommune og CFU/UC Syd Haderslev
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KEND EN KUNSTNER TIL ¼ PRIS
Få et længerevarende besøg af en billedkunstner, designer, danser, musiker, forfatter
eller fortæller og oplev hvordan en professionel kunstner kan give inspiration til jeres
dagligdag i dagtilbud eller skole. Få glæde af deres fagfaglighed og kunstart – og lad
dem tage jeres børn ved hånden og få løftet dem et andet sted hen.
Vores kunstnere har en stor erfaring i at arbejde med børn i alle aldre og er fleksible i
forhold til jeres behov.
Se en nærmere beskrivelse af hvilke kunstnere I kan få besøg af og læs mere på:
https://www.ucsyd.dk/nyheder/kend-en-kunstner-til-14-pris

VEND FOR
MERE INFO!
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Deltagerantal aftales med kunstneren
I eget dagtilbud eller på egen skole
Det aftales mellem kunstner og jer, hvad der kan lade sig gøre – og hvornår det
passer jer. Et forløb dækker en 40 timers aftale med en kunstner fra vores katalog,
hvoraf de 33 timer er sammen med børnene og resten op til de 40 timer dækker
møder og forberedelse inden besøget. Prisen er 7.032 kr. + kunstnerens transport og
evt. overnatning.
Kontakt Mai Borup Uhre – mbch@ucsyd.dk med et ønske om en kunstner og til
hvilken målgruppe, så får vi etableret en kontakt mellem kunstneren og jer, så I kan
aftale nærmere.
UC Syd /CFU søger om midler gennem Kulturstyrelsens ”huskunstnerordning” – og
kan tilbyde forløb i forhold til de midler, vi tildeles. Derfor er det først til mølle...
Læs mere på: ucsyd.dk/cfu – under kulturformidling
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2020/21

Åben skole - sjov og
meningsfuld læring

Tjek tilbud på
skoletjenesten.dk/
aabenraakommune

Den Børnekulturelle Rygsæk 2020/2021
er skabt af:
SundSkole2020
Aabenraa Musikskole
Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse
Deutsche Zentralbücherei Apenrade
Museum Sønderjylland
UC SYD, Center for Undervisningsmidler
Kultur, Plan & Fritid, Aabenraa Kommune
Dagtilbud, Børn og Skole, Aabenraa Kommune
Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen
PUC Aabenraa, Skole og Undervisning, Aabenraa Kommune

