Den børnekulturelle rygsæk

HELT PÅ TVÆRS?
Det giver mening at være helt ”på tværs” når vi kombinerer
musik og matematik, når vi blander glade kroppe og kunst
mellem skulpturerne, når vi cykler på tværs af landskabet
og finder kulturhistoriske spor, når 8. klasserne udfordrer
hinanden på tværs i at producere den bedste kortfilm eller
når Inga Momsen kommer på besøg i børnehaven og sætter gang i fantasien på tværs af genrer.
Vi ved, at arbejde og oplevelser med Kunst og Kultur får
børnene til at vise nye sider af sig selv, som kan komme
helt på tværs af både voksne og kammeraternes billede af dem. Og vi ved, at leg, fantasi og kreativitet i
en målstyret hverdag skaber trivsel og fællesskab.
Velkommen om bord i rygsækken 2021-22.

Aabenraa Musikskole
Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse
Deutsche Zentralbücherei Apenrade
Museum Sønderjylland
UC SYD, Center for Undervisningsmidler
Børn og Kultur, Aabenraa Kommune
Dagtilbud, Børn og Skole, Aabenraa Kommune
Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen
PUC Aabenraa, Skole og Undervisning, Aabenraa Kommune
Kulturelt Samråd
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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:

ONSDAG DEN 16. JUNI KL. 15.00
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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KLANG I KLASSEKASSEN
Det kommer til at krible i fingrene på både dig og din klasse, når I kvit og frit låner en
kasse med forskellige orkesterinstrumenter af musikskolen.
I låner kassen i 1-2 måneder efter aftale. Undervejs får I et besøg af en musikskolelærer,
som fortæller om netop sin instrumentfamilie og giver smagsprøver på, hvordan det kan
lyde, når man går all in.

2.-4. klasse

Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk

En klasse i hvert forløb.
Der er et begrænset antal forløb til
rådighed.

Tilmelding senest 1. juli 2021
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk

På jeres egen skole i musiklokalet.

Musikforståelse

Efterår eller forår efter aftale.
Et besøg på en lektion á 45 min
+ instrumentudlån i 1-2 mdr. efter
aftale.

www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/
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MUSIK-VALGHOLDSAMBULANCEN
Vi kommer med fuld udrykning og sætter et sammenspils-plaster på dit valghold.
Har du svært ved at få meningsfuldt og kvalificeret sammenspil op at stå på dit valghold,
så rykker musikskolens rytmiske lærere ud i en periode på 4-6 uger og hjælper til.
Hvis der er stemning for det, inviterer Aabenraa Live hele holdet til en rytmisk koncert.
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7.-9. klasse

Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk

En klasse i hvert forløb.
Der er et begrænset antal forløb
til rådighed.

Tilmelding senest 1. juli 2021
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk

På jeres egen skole i musiklokalet.

Musikudøvelse, musikalsk skaben

Efterår eller forår efter aftale.
Hvert forløb varer 4-6 lektioner
á 45 min.

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

EN TUR UD PÅ OVERDREVET
Hvis du siger noget er vildt overdrevet, har du faktisk overdrevet for vildt! Hvad vi mener
med det, ved I, når museumsformidleren bogstavligt talt har taget jer med ud på overdrevet, og I har fået dette kulturlandskab op under neglene. Vi har fokus på landskabets
dannelse via istidens processer, det menneskeskabte kulturlandskab og biodiversitet.
Eleverne får en opgave undervejs, som de skal løse i tremandsgrupper.
Da skoven efter istiden indtog det danske landskab, var der områder, som de græssende
dyr holdt åbne. Her kunne lyset trænge ned, og give grobund for en mangfoldighed, som
kun få andre steder i den danske natur.
De fleste af de områder blev kulturbetingede da mennesket begyndte at dyrke jorden, og
det er de områder vi kalder overdrev.

VEND FOR
MERE INFO!
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Et overdrev er et græsningsområde som består af græsser, urter og træer. Ofte ligger
de på de dårligste jorde, med sten, skråninger og fugtige områder, der ikke egner sig til
dyrkning, men hvor det er godt at græsse. Turen er 2 km lang i kuperet terræn.
Mellemtrin og udskoling
Max. 30 elever pr. gang

3 timer – heraf 1,5 time på
overdrevet

Eleverne vil lære noget om
kronologi og sammenhæng,
livsgrundlag og produktion før
og nu. For udskolingen fokus på
biodiversitet og menneskets
samspil med naturen.

Asbjørn Holm, asho@msj.dk,
tlf. 65370774 eller 51164870

https://www.fredninger.dk/
fredning/bjergskov/

Bjergskoven - ca. 5 km fra Kliplev
og 10 km fra Aabenraa
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4 gratis forløb efter først-til-mølleprincippet.
Herefter er prisen 1800 kr.

FRANCISKA CLAUSEN
– AVANTGARDE I AABENRAA
I al udvikling er der brug for en modig og nysgerrige fortrop, og fortrop er netop, hvad
avantgarde betyder, direkte oversat.
Franciska Clausen var i det 20. århundrede blandt dem, der gik forrest, lige fra hun voksede op i Aabenraa og tidligt viste sit talent for tegning og maleri.
Hun fik undervisning og boede i København, Berlin og Paris og mødte andre store
kunstnere, f.eks. Fernand Leger og Piet Mondrian. Gennem hele sit kunstneriske liv var
nysgerrigheden og eksperimentet en ledetråd for Franciska.
Eleverne kommer rundt i udstillingen Franciska Clausen og det evige eksperiment på
Brund Slot på Brundlund Slot, hvor de gennem samtaler og øvelser får mulighed for at
forstå, hvad Franciska Clausen og hendes samtidige ville med kunsten. De kommer tæt
på Franciskas billedsprog. Forløbet afsluttes i værkstedet, hvor eleverne får en opgave, der hjælper dem med at fastholde og forstå vigtige sider af Franciska Clausens og
tidens kunstneriske univers.
Besøget skræddersys til klassetrin og særlige behov. Book en dialogbaseret rundvisning
og et besøg i værkstedet, ca. 2 timer.

VEND FOR
MERE INFO!
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Grundskolen 4.-9. klasse
30 elever pr. gruppe
10 forløb udbydes
Museum Sønderjylland
Brundlund Slot, Brundlund slot 1,
6200 Aabenraa
2 timer indtil 22. oktober 2021.
Mandag- fredag kl 9-15
Bente Sonne beso@msj.dk,
tlf. 65370772 eller 30802737
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Inden 22. oktober 2021.10 gratis
forløb udbydes efter først til mølleprincip. Yderligere forløb kan
købes for 900 kr.
Elevernes præsenteres for
Franciska Clausens billesprog.
De iagttager, reflekterer og bruger
billedsproget i eget efterfølgende
kreativt arbejde.
https://msj.dk/udstillinger/
franciska-clausen-det-evigeeksperiment/

GENFORENINGENS PRIS
Vil du sende din søn i krig på modstanderens side, hvis det tjener en højere sag?
Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i udstillingen ”Genforeningens pris- H.P.
Hanssens svære valg” der handler om genforeningsarkitekten H. P. Hanssens politiske og
personlige valg og dilemmaer på vej mod målet; Genforeningen i 1920.
Forløbet sætter fokus på de svære valg, H.P. Hanssen måtte træffe, fra han var ung og
frem til 1920. Valgene indebar altid fordele og ulemper som måtte overvejes nøje.
•
•
•
•

Skulle man blive og kæmpe for danskheden i Sønderjylland eller flygte over grænsen?
Stod han stærkest som storbonde eller avisredaktør?
Skulle man samarbejde med de tyske myndigheder eller stå i opposition?
Og det sværeste; Skulle grænsen gå til Ejderen eller Flensborg?

Dilemmaerne danner udgangspunkt for undervisningsforløbet og eleverne skal i grupper
tage stilling og tænke selvstændigt ud fra deres egen forforståelse, egne meninger, moral
og viden.

VEND FOR
MERE INFO!
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Udskolingen
Max 30 elever pr. gang
Museum Sønderjylland
Kulturhistorie Aabenraa,
H.P. Hanssens Gade 33, Aabenraa
1 time. August - 31. oktober 2021.
Tirsdag-fredag mellem kl. 9-15
Arne Reggelsen, arre@msj.dk,
tlf 30650707/65370773.
Telefonisk henvendelse bedst
kl. 8-9
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6 gratis forløb efter først-tilmølle-princippet.
Herefter koster forløbet 450 kr.
Historie: Del af historiekanon.
Kan indgå som del af målene
omkring kronologi, kildearbejde
og historiebrug.
Samfundsfag: Forløbet kan
være med til at eksemplificere og
identificere demokratiformer og
andre styreformer.
https://msj.dk/udstillinger/
genforeningens-pris-h-phanssens-svaere-valg/

FART PÅ FRANCISKA
Nu er det på tide, at I lærer Franciska Clausen at kende!
Så nu skal der fart på Franciska i mere end en forstand.
Eleverne skal dels besøge udstillingen med Franciska Clausens værker på Brundlund
Slot og dels komme til fejringen af Franciska på Grænselandsudstillingen, hvor hun var
med fra første færd for godt 50 år siden.
Med Fart på Franciska kombinerer vi to udstillinger godt afvekslet med bevægelse.
Programmet er således :
1. Bevægelse: Gå, løbe eller cykle til Kunstmuseet Brundlund Slot.
2. Kunst: Dialogbaseret rundvisning i udstillingen og kreativitet i museets værksted
inspireret af Franciska Clausen.
3. Bevægelse: Gå, løbe eller cykle til Grænselandsudstillingen i Sønderjyllandshallen,
det er ca. 1,5 km
4. Kunst: På med de historiske briller. Først hører vi om Franciskas historie på Grænselandsudstillingen og bagefter ser og hører eleverne om Grænselandsudstillingen i dag.
… og så er det hjem!
6 forløb for mellemtrinnet og
udskolingen

Bente Sonne, beso@msj.dk,
tlf 65370772 eller 30802737

Max 30 elever

Senest 2. august 2021,
efter først-til-mølle-princippet

Museum Sønderjylland
Kunstmuseet Brundlund Slot,
Brundlund Slot 1, 6200 Aabenraa
og Sønderjyllandshallen,
H.P. Hanssens Gade 7, Aabenraa
+ Aabenraas byrum
16.-27. august 2021. Ca. 4 timer.
Mandag-fredag kl 9-14.

Et forløb, der inkluderer bevægelse,
billedkunst/kunsthistorie, håndværk
og design samt kulturhistorie
www.msj.dk
www.graenselandsudstillingen.dk
Der kan købes bøger om Franciska
Clausen på Kunstmuseet Brundlund Slot.
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SKULPTURSLALOM
Buskene i Brundlund Slotspark er klippet i facon efter Fransiska Clausens berømte værk
Skruen. Nu lokker vi jer ud af busken og i busken, med et undervisningsforløb, der kombinerer sjov leg og bevægelse med oplevelsen af skulpturer i det gamle middelalderslots
skulpturpark.
Skolen/institutionen kan vælge ekstra kondi til, ved at lade eleverne gå, lunte, løbe, cykle
eller anden form for bevægelsesmåde hen til museets park.
I tilfælde af dårligt vejr har vi et indendørsprogram som alternativ.

Dagtilbud og indskolingen
Max. 25 elever
I parken ved Museum
Sønderjylland - Kunstmuseet
Brundlund Slot og i museets
værksted.
Eftersommer/efterår 2021
Forår/sommer 2022
Mandag- fredag kl. 9-14
Ca. 2 timer
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Bente Sonne, beso@msj.dk,
tlf 65370772 eller 30802737
8 gratis forløb efter Først-tilmølle-princippet.
Når de gratis forløb er booket, kan
forløbet bookes for 450/900 kr.
Billedkunst, idræt, historie
www.msj.dk
http://www.kunstiaabenraa.dk/
skulpturguide-for-boern/

JES - JEG KAN TEGNE
Slå en baglæns kolbøtte og hokuspokus - du lander i Sønderjylland for over 100 år siden.
Maleren og tegneren Jes Jacobsen blev født i Aabenraa i 1862, 3 år efter Anna Ancher
blev født i Skagen, og de delte tidsånden i ”det moderne gennembrud”.
Jes blev dog kun 24 år og døde i Aabenraa i 1886. Hans bedste ven fra Kunstakademiet,
J. F. Willumsen, skrev om ham: ”Maleren Jes Jacobsen var søn af en skibsbygmester i
Aabenraa og måske den mest talentfulde af os alle.”
1. SPÆNDENDE SAMTALER i udstillingen med Jes Jacobsens kunst. En tur rundt i tidsånden fra ”det moderne gennembrud” samt en opdagelsesrejse i Jacobsens tegnemåder. Små øvelser undervejs med blyant og papir.
2. TEGNEVÆRKSTED hvor man lærer at tegne som Jes J. på en time? Nej, selvfølgelig
ikke. Men man kan prøve og måske forstå lidt mere gennem sjove, forskellige øvelser,
inspireret af Jes Jacobsens tegninger.

VEND FOR
MERE INFO!
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Mellemtrinet- Udskolingen
Max. 30 elever pr gang
Museum Sønderjylland
Kunstmuseet Brundlund Slot
Brundlund Slot 1, 6200 Aabenraa
15.januar - 27. marts 2022,
Mandag- fredag mellem kl 9-14
Ca. 2 timer
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Bente Sonne, beso@msj.dk
tlf. 65370774 eller 30802737
8 gratis forløb efter først-til-mølle
princippet. Herefter er prisen
900 kr. pr klasse
Billedkunst/dansk/historie
www.msj.dk
Prøv at google: Peter Michael
Hornung + Jes Jacobsen + de
glemte kunstnere

SAX & SUPPE PÅ EN FLAD TALLERKEN
I fortællekoncerten ”Gamle Danske Dyrefabler” møder I vores fortælletradition tilsat
live-musik og lydeffekter. De korte billedrige fortællinger om dyr udstiller i virkeligheden
menneskelige tåbeligheder, grådighed, klogskab, dilemmaer og drillerier. I får dem med et
nutidigt twist, indlevelse, humor og nærvær.
Fortælleren Bolette B. Elvstrøm har sine historier fra folkemindesamleren Evald Tang
Kristensen, der rejste Jylland tyndt i 1800-tallet og fik folk til at fortælle og synge for sig:
Om ræven der drillede storken ved at servere suppe på en flad tallerken, tudsen der så
inderligt gerne ville giftes med den lille kylling, den slemme ged, den kloge ugle og over
1000 flere.
Saxofonisten Jakobs Elvstrøm har komponeret nordisk inspireret musik til fablerne der
gør arrangementet til en enestående musikalsk oplevelse, hvor I også deltager med lyd
dans og bevægelse.

VEND FOR
MERE INFO!
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Dagtilbud

45 min.

Max 50 (inklusiv voksne)

www.aabenraabib.dk/
arrangementer

Torsdag 11.11. kl. 10
Felsted Bibliotek
Fredag 12.11. kl. 10
Tinglev Bibliotek
Tirsdag 16.11. kl. 10
Rødekro Bibliotek
Torsdag 18.11. kl. 10
Aabenraa Bibliotek
Fredag 19.11. kl. 10
Bov Bibliotek
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15. juni 2021

Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Se video på hjemmesiden
www.gamledanskedyrefabler.dk

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
Torsdag den 19. august 2021 fra 13.30-16.00, Campus Aabenraa
Korstævne
Fredag den 25. marts 2022 fra 10.00-15.00 i Sønderjyllandshallen
Koncert
Fredag den 25. marts 2022 kl. 15.00-16.00 i Sønderjyllandshallen, Aabenraa
Tilmelding til CFU, Mai Borup Uhre, mbch@ucsyd.dk
Tilmeldingsfrist den 1. juli 2021
Deltagerbetaling: 1950,- pr. skole.
Forældrebetaling til koncerten: 50,- pr. voksen / børn gratis
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DRYP
Dryp er en aktiv jazz/latin/soul koncert der sætter klimaet på dagsordenen.
Rammen er inspireret af Saint-Exupérys fortælling om Den lille prins.
Rumkvartetten har omfortolket historien, så den giver en god dramatisk ramme med
appel til indskolingsbørnenes fantasi: Prinsen tager til solplaneten, isplaneten, skraldeplaneten og naturplaneten. Til hver planet er tilknyttet musik, bevægelser, sang og spil, der
præsenterer børnene for samba, salsa, reggae og jazz.
De topprofessionelle musikere inddrager børnene i komposition. For hvordan lyder ismusik, solmusik, affaldsmusik? Hvordan skal klaveret spille? Lyder det rigtigt nu? – Børnene
er med til at skabe musik med temaer, sætte ord på og mærke, at hvor ord giver inspiration og refleksion, kan musikken ramme det følelsesmæssige i hjernen: Man opdager ofte
nye ideer/tanker når man bevæger sig og lytter til musik!
Samtidig får børnene mulighed for at komme med bud på, hvad de kan gøre for klimaet,
så de måske ikke er bange for fremtiden, men kan være del af at hjælpe til.
Brobygningsaktivitet mellem
børnehave og 0. klasse

www.aabenraabib.dk/
arrangementer

50-100 (afhængig af Covid-19)

Senest 21. august 2021

Aabenraa Bibliotek

Musik og bevægelse
Ord og refleksioner
Klima og samarbejde

Ca. 45 min. Onsdag den 20. april
2022 kl. 9 og kl. 10.30.

21

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.
0.-10. klasse
Kinorama Aabenraa, H.P. Hanssens Gade 12, 6200 Aabenraa
Skoleåret 2021-2022
Onlinetilmelding fra den 23. august 2021 på www.mitCFU.dk
Folderne sendes ud med CFUs bogbiler i løbet af juni måned.
Følg også med på mitCFU.dk, hvor sæsonens spilleplan vil være synlig fra den 18.
juni 2021. Den elektroniske folder kan hentes på ucsyd.dk/cfu under Kulturformidling
fra juni 2021.
Den 20. september lukkes for booking og gøres status.
Booking genåbner den 29. 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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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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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 2022.

Max deltagere per tilmeldt hold:
28 deltagere

Skriftligt til Lene Pagh, lhp@
aabenraa.dk, mobil 21447725.
Ved tilmelding angives skole,
klassenavn, antal elever, kontaktpersoner, mail-adresser og tlf. nr.

På egen skole

1. juli 2020.

I november 2021.
Op til 7 lektioner per dag
2 - 4 dage pr skole
(aftales nærmere)

Understøtter fælles mål i dansk og
billedkunst

For 4. 5. og 6. klasser

Understøtter fælles mål i dansk og
billedkunst
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SYNGELYST
Det er lysten, der driver værket! Og hvad er bedre, end at nå sine mål, fordi man har lyst,
i stedet for blot at skulle sætte flueben i en box. 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, glæde og trivsel.
Børnegruppen får fem 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

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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Tilmelding senest 1. juli 2021
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk (bemærk et
begrænset antal pladser)

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 16-20 2022 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 2021 – eller så længe der er
pladser
Musikudøvelse og musikforståelse
www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/
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FN’S VERDENS MÅL
Bliv klogere på FN’s Verdens mål. I mindre grupper udforsker vi sammen hvad FN’s verdens mål er og hvilke elementer som indgår i målene. Herefter I skal bygge et af målene, i
forskellige materialer og fremlægger jeres verdens mål for hinanden.
De byggede Mål udstilles i Makerspace
Nygadehuset.

Aldersgruppe 9-12 år
En klasse pr. dag
Makerspace Aabenraa,
Nygadehuset, Nygade 23a,
6200 Aabenraa
Kl. 9.00 – 14.00
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Kontakt Merete Barrit,
projektleder Aabenraa Makerspace
mbha@aabenraa.dk
Mobil 23391089
Først til mølle
Håndværk og design

GRÆNSELANDSUDSTILLINGEN [20]21
HVER FOR SIG OG SAMMEN

Grænselandsudstillingen fejrer forsinket 50 års-jubilæum
Tag dine elever med til den dansk-tyske kunstnersammenslutning med både velkendte
navne og otte nye gæsteudstillere. Tegning, maleri, grafik, skulptur, blandformer, installationskunst mm.
Særligt for [20]21:
1] ”Boxen” er en udstilling i udstillingen der i år er omdøbt til ”Coronaboxen”, med nye
værker fra kunstnerne skabt i særlig tid.
2] ”10 døde kunstnere lever” – værker af f.eks. Franciska Clausen, Nils Prip Hansen,
Harald W. Lauesen og Jes Schrøder m.fl. fortæller en bid af Grænselandsudstillingens
historie 1970-2020.

VEND FOR
MERE INFO!
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3] Kataloget udformes som en avis, ligesom i 1970 og ved 25-års-jubilæet 1995. Der vil
være kunstsider, digte, tekster og oplysninger i avisen.
4] Kom gerne med egne projekter. Vi håber, at vi trods coronaen, kan skabe det frirum
Grænselandsudstillingen altid har været. Et sted, hvor der kan tegnes efter værker,
skitseres til projekter i skolen, laves film, skrives historier til værkerne, åbnes for
kunsthistoriens vingesus mmm.
Vi har altid tegneudstyr til låns og i år en særlig aktivitet med Francisca Clausen.
5] Kombinér gerne med et besøg på Kunstmuseet Brundlund Slot.
Se udstillingen Grænselandsudstillingen-50 år.
Grænselandsudstillingens kunstnere er stærkt repræsenteret i museets samling efter
1970. Se også udstillingen om Franciska Clausen, der var medlem af Grænselandsudstillingen helt fra starten.
Børnehaver og alle skoleklasser fra indskolen over mellemtrin til udskoling.
Grundet coronaen er tilmelding nødvendig i år.
Sønderjyllandshallen
H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa
Mandag 16. august til fredag 27. august 2021 kl. 9.00-14.00.
Grænselandsudstillingen har altid været et sted, hvor man bare kunne komme med
børn/elever. Grundet coronaen kontakt Bente Sonne for booking:
bente_sonne@hotmail.com, tlf. 24422979
Senest den 9. august, men grundet coronaen gerne før sommerferien.
Billedkunst, Håndværk og design.
www.graenselandsudstillingen.dk
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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
(bemærk et begrænset antal
pladser)
Hold á 12-20 børn med deres
medfølgende voksne
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.

Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk
Tilmelding senest 1. juli 2021
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk
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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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 9. september 2021
kl. 9.00 + kl. 10.00 + kl. 11.00
Hvert hold har 15-20 pladser som
fordeles efter først-til-mølleprincippet. 45 minutter
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Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk
Tilmelding senest 1. juli 2021
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/

VIS HVAD I CANNES
Så inviteres der til filmfestival, hvor der skal dystes om 6 priser: bedste historie, bedste
skuespil, bedste teknik, bedste plakat, publikumsprisen og hovedprisen bedste film. Elever i 8. klasse skal producere deres egne kortfilm på mellem 4 og 6 min. ud fra et fælles
tema, der aftales af de deltagende skoler.
Der vil være inspirationskursus med instruktør Martin Strange Hansen og oplæg for både
lærere og elever. Og som noget nyt i år præsenteres værktøjet filmfokus.org, hvor elever
vil kunne hente filmteknisk hjælp og kunne sparre med hinanden undervejs i processen.
Filmene skal være færdige foråret 2022, og der sluttes af med en præsentation og kåring
af de færdige film i juni, hvor den røde løber er på plads, og bobler og chips er på menuen. Vi lover en rigtig Cannes-stemning på dagen og en festlig afslutning for elever og
lærere.

VEND FOR
MERE INFO!
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8. klasser
Fællesmøde for lærere
Onsdag den 24. november 2021 fra kl. 14.30-16.00 på UC Syd, Haderslev.
Lærerkursus
Onsdag den 19. januar 2022 fra kl. 9-15 på UC Syd, Haderslev
(herunder præsentation af filmfokus.org)
Kick off foredrag for elever og lærere (instruktør: Martin Strange Hansen)
Torsdag den 20. januar 2022 fra 9.30-11.30 på Hotel Harmonien, Haderslev
Forår 2022: Filmarbejde på skolerne
Filmfestival
Fredag den 10. juni 2022 kl. 10-13 på Hotel Harmonien, Haderslev
Tilmelding til CFU, Mai Borup Uhre, mbch@ucsyd.dk
Senest den 1. september 2021
Lærerkursus: Deltagerbetaling 750,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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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 den 1. december 2021 kl. 9.00 og kl. 10.30
(Onsdag 12.1. 2022: Regional runde og onsdag 2.2.2022: Den store landsfinale)
www.aabenraabib.dk eller kontakt biblioteket.
OBS!: Skriv holdnavn, klasse, skole og klassens kontaktperson.
Først-til-mølle og senest 22. september 2021
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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SIGURD SYNGER JULEN IND
Vær med som børnekor ved en julekoncert
med Sigurd og Bjørnen Bjørn.
1. Skolen får tilsendt lydfiler og noder i
september, så I kan øve på sangene
2. I får et besøg af en sangkonsulent/
musikpædagog, som hjælper jer
med finpudsning og indstudering
3. Generalprøve og offentlig koncert
i Sønderjyllandshallen den
2. december 2021.
Projektet er et samarbejde med de
sønderjyske sangkraftcentre, og støttes
støttes af Region Syddanmarks kulturpulje.

Fra 2. klasse og opefter
Hele klasser eller skolekor kan
tilmeldes
På jeres skole og i Sønderjyllandshallen. Bemærk der skal være
mindst en medfølgende ansvarlig
voksen pr. tilmeldt hold til forprøve
og koncert i Sønderjyllandshallen.
September til december 2021
og koncert 2. december kl. 17.0019.30. Indstudering + besøg af
musikpædagog efter aftale + 2,5
time forprøve og koncert den 2.
december 2021

36

Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk
Tilmelding senest 1. juli 2021
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk

Musikudøvelse
www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/
Bemærk forløbet er gratis, men
der vil være entré på koncerten i
Sønderjyllandshallen.

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)

Musikskolens hjemmeside
www.aabenraamusikskole.dk
Kontaktperson: Edna Rasmussen:
er@aabenraa.dk
1. juli 2021
Musik/Matematik/Engelsk
www.aabenraamusikskole.dk/
kultur-i-rygsækken/
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SKAB DIT RUM
Få besøg af kunstneren Inga Momsen og få mulighed for at arbejde med at skabe jeres
eget rum i en dialog og i et samarbejde mellem børn, pædagoger og kunstner.
Inga Momsen har erfaring med at arbejde med små børn
og har i de sidste par år med succes lavet flere projekter med den målgruppe. En del af
besøget giver mulighed for, at pædagogerne får et kompetenceløft, således at besøget
efterfølgende kan forankres.
Forløbet kan skræddersys netop til jeres institution – og derfor er dialogen med kunstneren ekstra vigtig i den proces.
Inga Momsen spænder som kunstner bredt og arbejder med installationer, udsmykning,
maleri m.m. Kendetegnende for Inga Momsens arbejde er, at det skal skabe glæde og
være meningsfuldt for den enkelte institution.

38

Tre dagtilbud i Aabenraa
Kommune.

Tilmelding til CFU:
Birgitte Boelt, bboe@ucsyd.dk.

I egne institutioner.

Først til mølle.

Skoleåret 2021-2022.
10 timer pr. institution.
Tidspunkter aftales mellem kunstner og institution efter tilmelding.

Se evt. mere om kunstneren på:
www.ingamomsen.de

SPIL - BRÆTSPIL, DIGITALE SPIL,
QUIZ PÅ EN KUTI-KONSOL
Spil brætspil, tag en Kuti-quiz, eller lær tysk via tiptoi-børnebøgerne, der er udstyret med
en pen, som indeholder teksterne som lydfil, der læses op, når pennens spids sættes de
markerede steder på bogens sider. Det er en fordel, hvis man kan lidt tysk i forvejen.
2.-9. klasse
Varierende antal, efter den valgte
aktivitet.
Deutsche Zentralbücherei
Apenrade, Vestergade 30
6200 Aabenraa
I bibliotekets bemandede
åbningstid. Varierende spilletid,
efter den valgte aktivitet.

Silke Amthor,
amthor@buecherei.dk
Skriv en mail og aftal en tid.
Først til mølle
Lær tysk ved at spille spil, lytte til
oplæste billed/fagbogstekster eller
quizze på en konsol.
www.buecherei.dk
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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

LIRK LÅGET
AF TYSK I BILLEDBOG-BIOGRAFEN
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 viser store billeder og fortæller i korte enkle
tyske sætninger den tilhørende historie.
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 eller om
formiddagen efter aftale.

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
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LØJTLAND RUNDT PÅ TO HJUL
Cykelturen begynder i Aabenraa by og går mod nordøst ud på Løjtland. Turen er ca 15
km med 12-15 stop undervejs, hvor turens to museumsformidlere fortæller om landskab
og kulturminder. 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.

4.-8. klasse
Max. 30 elever
Mødested fra skolegården.
Herefter gennem Aabenraa by,
over Dyrhave til Løjt Skovby og
hjemover Stollig.
4 timer. August til oktober 2021
og marts til juni 2022.
Mandag-fredag kl. 8.30-14.00.
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Merete Essenbæk,
mees@mjs.dk, tlf. 65370771
Min. 3 uger før afvikling.
4 forløb udbydes efter
først-til-mølle-princippet.
Herefter er prisen 1800 kr
Formålet med turene er at give
eleverne en kultur- og naturhistorisk indsigt og viden om
landskabet.

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 72665930.
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NYE PAKKENELLIKER TIL DIN RYGSÆK
Rygsækken er kun et lille udpluk af kulturtilbud til børn.
Hold øje med www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune, så du kan få friske
forsyninger undervejs.

Hele Museum Sønderjylland
er dit museum

Museum Sønderjyllands har tilbud for børn
på alle deres 10 afdelinger i hele Sønderjylland: Fra arkæologi i Haderslev, fossiljagt i
lergraven i Gram og Wegnermøbler i Tønder,
til tegl i Gråsten, og Hertugdømme-historie i
Sønderborg.

www.msj.dk/undervisning-og-laering/

Oplev
Danmarks internationale
Gadeteaterfestival
8.-15. august

Teater i Aabenraa inviterer sammen med
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival
(DIG) 10 internationale artister til at indtage
gader og stræder i Aabenraa.

Følg med på: www.gadeteaterfestival.dk

VEND FOR
MERE INFO!
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Hvidstengruppen 2
De efterladte

Den grumme beretning om de kvindelige frihedskæmpere fra Hvidstengruppen, og deres
vej hjem fra krigens helvede. Filmen optages
on location bl.a. i Padborg i 2021. Filmen har
premiere ved juletid og ledsages af undervisningsmateriale til de ældste elever.
Hold øje
på Skoletjenesten.dk/aabenraa

Klassebilletter
til Teater i Aabenraa

Alle under 25 år kan få partoutkort til sig selv
+ en ven for 300 kr. om året.
Forvaltningen råder lejelighedsvis over en
stak billetter til hele klassen, så giv lyd hvis
der er noget på repertoiret, der passer ind i
din undervisning.
Tjek: www.teateriaabenraa.dk/ungdom.asp
Tjek: www.teateriaabenraa.dk

Hver skoleby – sit teater

Kulturelt Samråds strategi går ud på at støtte
alle skoler og lokalsamfund der gerne vil
arbejde med teater og drama: Det kan være
kurser til lærere, pædagoger eller frivillige,
konsulentbistand til opstart af en teatergruppe, eller økonomisk bistand til opsætning af
en bestemt forestilling.
Kontakt formand Povl Callesen for yderligere
information via callesenpovl@gmail.com
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TRANSPORTPULJEN
FÅR JER OVER
GRÆNSEN
Hvis I planlægger fælles aktiviteter med en partnerklasse fra
den anden side af grænsen, kan
I søge støtte via Kulturfokus i
transportpuljen. I kan fx. besøge
et museum, deltage i aktiviteter
på kulturinstitutioner eller besøge
hinanden hen over grænsen.
Der kan søges om udgifter til
transport, entréen og et museumspædagogisk program. Besøget
kan højest støttes med 14.900 kr.
ved endagsture og 29.800 kr. ved
besøg med overnatning.
Projektsekretariatet skal have jeres
ansøgning senest 14 dage inden
besøget.

Find mere info samt ansøgningsskema her:
https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/transportpulje/
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Den Børnekulturelle Rygsæk 2021/2022
er skabt af:
Aabenraa Musikskole
Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse
Deutsche Zentralbücherei Apenrade
Museum Sønderjylland
UC SYD, Center for Undervisningsmidler
Børn og Kultur, Aabenraa Kommune
Dagtilbud, Børn og Skole, Aabenraa Kommune
Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen
PUC Aabenraa, Skole og Undervisning, Aabenraa Kommune
Kulturelt Samråd

