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KKæærree  BBøørrnn                          
Så er det her! - Programmet for BørneKultur Ugen 2020.

Den 23. BørneKultur Uge er lige om hjørnet, og det er Kulturelt 
Samvirke Randers ganske glad for.

Mange tusinde børn har gennem årene deltaget i de mange 
forskellige aktiviteter og rigtig mange voksne har været med på 
slæb. Nu er muligheden her for, at børn kan være aktive for 23. 
gang. 

Stop programmet i baglommen og gå på opdagelse fra lørdag den 
10. oktober til søndag den 18. oktober 2020. Det eneste du skal, er 
at bladre rundt i programmet og finde lige netop den aktivitet, du 
og dine venner, forældre eller bedsteforældre vil nyde sammen.

Lørdag d. 10. oktober kl. 13.00 åbner vi BørneKultur Ugen på Vær-
ket med et brag. Her kan du være med til at give BørneKultur Ugen 
en festlig start. Der er gratis adgang, så tag alle dine venner med.

Igennem hele ugen kan du få rørt musklerne og lattermusklerne, 
luftet dine bedste venner eller (bedste)forældre og prøve noget 
nyt og interessant. Gem pungen væk og kom og vær med, alle 
aktiviteter er nemlig gratis, hvis der ikke står andet. Hermed en 
opfordring til at bruge din ferie på lige det du drømmer om - de 
mange aktiviteter venter på dig!

Kulturelt Samvirke siger TAK til styregruppen – Sanne Andersen 
& Solveig Sørensen og alle de andre voksne, der er med til at lave 
denne spændende uge for børn.

COVID-19 
Vi følger nøje med i myndighedernes anvisninger og retnings- 
linjer i forhold til, at BørneKultur Ugen bedst muligt sikrer 
børn og voksne gæster, frivillige, kunstnere og ansatte. Vi 
følger løbende myndighedernes anbefaling og afholder kun 
BørneKultur Ugen, hvis det kan gøres på forsvarlig vis. 

Vi beder jer følge aktørernes anvisninger undervejs, når I 
besøger dem. Vi har ikke stået i en situation som denne før, 
men forsikrer jer om, at vi gør vores allerbedste for, at alle 
kommer til at få en god uge. Hjælp os med at gøre oplevelsen 
så god som mulig for alle. TAK!

Med venlig hilsen og god fornøjelse
Formand Poul Jeberg for Kulturelt Samvirke Randers, leder af 
BørneKultur Ugen Lisbeth Nielsen og koordinator Jan Værum.

BørneKultur Ugen
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Her kan du se, hvad der sker hver dag i BørneKultur Ugen. 
Længere omme i programmet kan du se mere om aktiviteterne.
Rigtig god fornøjelse!

UGEPROGRAMUGEPROGRAM
Lørdag d. 10. oktober
Åbning af BørneKultur Ugen ..................................................... se nr.  1
At Være For Lille – Børneteater for de mindste ................... se nr.  2
Omform naturmaterialer til naturkunst ................................ se nr.  3 
Store Hoppeland ........................................................................... se nr.  4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr.  5
Rytterstatuer ................................................................................... se nr.  6

Søndag d. 11. oktober
Omform naturmaterialer til naturkunst ................................ se nr.  3 
Store Hoppeland ........................................................................... se nr.  4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr.  5
Lystfiskeri i midten af Randers .................................................. se nr.  7 
SøndagsFræs ................................................................................... se nr.  8

Mandag d. 12. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr.  4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr.  5
Golf for sjov...................................................................................... se nr.  9
Kom til Bamsebal ........................................................................... se nr.  10
Kom og lav skønne sugerørsblomster ................................... se nr.  11
Spil Rock! – Kom til Bandworkshop ........................................ se nr.  12
Uhmmm bolsjer ............................................................................. se nr.  13
Sy i filt ................................................................................................ se nr.  14
Lyden af oldtiden .......................................................................... se nr.  15
Kunstworkshop for børn og deres voksne ........................... se nr.  16
Efterårsferie på Randers Naturcenter ..................................... se nr.  17
Tryk på ............................................................................................... se nr.  18

Tirsdag d. 13. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr.  4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr.  5
Lyden af oldtiden .......................................................................... se nr.  15
Kunstworkshop for børn og deres voksne ........................... se nr.  16
Efterårsferie på Randers Naturcenter  ...................................  se nr.  17
Tryk på ............................................................................................... se nr.  18
Song Battle ...................................................................................... se nr.  19
Lav seje blæksprutter ................................................................... se nr.  20
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Tirsdag d. 13. oktober
Lav en drømmefanger  ...............................................................  se nr. 21
Eftermiddagssang for børn og voksne 
   med biblioteksmusikanten  ...................................................  se nr. 22
Readathon ......................................................................................  se nr. 23
Teaterworkshop  ...........................................................................  se nr. 24
Håndværk for børn  .....................................................................  se nr. 25
Alle drømmer - også når vi ikke sover  ..................................  se nr. 26
Hvor godt kender du dine kartofler?  
   - Kreativ workshop på GAIA Akademi  ...............................  se nr. 27

Onsdag d. 14. oktober
Store Hoppeland  .........................................................................  se nr. 4
Gå i biffen og se en god film  ...................................................  se nr. 5
Rytterstatuer  .................................................................................  se nr. 6
Kunstworkshop for børn og deres voksne  .........................  se nr. 16
Efterårsferie på Randers Naturcenter ..................................... se nr. 17
Tryk på  .............................................................................................  se nr. 18
Teaterworkshop  ...........................................................................  se nr. 24
Håndværk for børn  .....................................................................  se nr. 25
Alle drømmer - også når vi ikke sover  ..................................  se nr. 26
Hvor godt kender du dine kartofler? 
   - Kreativ workshop på GAIA Akademi  ...............................  se nr. 27
Spiludvikling med Spilpatruljen  ............................................  se nr. 28
Hårspænder  ...................................................................................  se nr. 29
Brætspil og hygge  .......................................................................  se nr. 30
Kom og lav et monster  ..............................................................  se nr. 31
Animation med Spilpatruljen  .................................................  se nr. 32

Torsdag d. 15. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Efterårsferie på Randers Naturcenter  ...................................  se nr. 17
Tryk på ............................................................................................... se nr. 18
Håndværk for børn ....................................................................... se nr. 25
Alle drømmer - også når vi ikke sover .................................... se nr. 26
Hvor godt kender du dine kartofler? 
   - Kreativ workshop på GAIA Akademi ................................. se nr. 27
Børnejournalist ............................................................................... se nr. 33
Lille sky - en poetisk musikfortælling
   med Trolderose og Trommelise ............................................. se nr. 34
Vi pynter flotte cupcakes ............................................................ se nr. 35
Stunt-workshop ............................................................................. se nr. 36
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Fredag d. 16. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Tryk på ............................................................................................... se nr. 18
Ozobots - lav din egen labyrint ................................................ se nr. 37
Teaterlegestue ................................................................................ se nr. 38
Byt til nyt ........................................................................................... se nr. 39
Lav en magisk tryllestav .............................................................. se nr. 40
Bearbejd naturen med kreativitet 
   og genbrugsmaterialer ............................................................ se nr. 41

Lørdag d. 17. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Tryk på ............................................................................................... se nr. 18
Bearbejd naturen med kreativitet 
   og genbrugsmaterialer ............................................................ se nr. 41
IT-Pirat for en dag - Coding Pirates .......................................... se nr. 42
Æblernes dag .................................................................................. se nr. 43
Prinsesse te-selskab ...................................................................... se nr. 44
Snitteværksted - og bål-pizza! .................................................. se nr. 45 

Søndag d. 18. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
SøndagsFræs ................................................................................... se nr.  8
Tryk på ............................................................................................... se nr.  18
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Åbning af BørneKultur Ugen 
Indhold: 
Næstformand Karen Lagoni for Sundheds-, Idræts- & 
Kulturudvalget åbner den 23. BørneKultur Uge – 
talen tolkes så alle kan forstå, hvad der bliver sagt.
I Randers har vi Kalalaya Fine Arts, som er en forening 
for indisk klassisk dans (Barathanatyam). Kalalaya 
Fine Arts har sagt ja til at komme i deres fantastiske 
og farverige dragter. Til åbningen vil danserne danse 
to slags danse, som handler om den Kristne Gud 
Jesus og den Hinduistiske Gud Krishna. Hver hånd-
stilling og fodstilling har en fortælling. Det ser nemt 
ud, men det er det ikke. Hvis DU får lyst til at prøve 
fod- og hånddansestillinger, så er der mulighed for 
det. 
”Æsken” er håndspillet svedigt musik, som får selv 
rotterne på loftet til at svinge ballerne.
”Æsken” spiller autentisk og uforfærdet musik med 
energi, nærvær, kant, nerve og ikke mindst er det 
sjovt! ”Æsken” turnerer overalt i Danmark og spiller 
på både store og små scener som fx Langelandsfesti-
valen, Copenhagen Jazz Festival, Aarhus Jazz Festival, 
Riverboat Jazz Festival og har opsat forestillinger I 
Musikhuset Aarhus og på Dokk1 i Aarhus. Nu kom-
mer ”Æsken” til Randers og vi glæder os til de indtag-
er scenen og får alle børn og voksne i bevægelse.
Vi siger TAK til Katia Mytrynyuk, der har tegnet årets 
plakat med temaet ”Drømmer om”.

Alder: Alle

Tid: Lørdag d. 10.10. 
kl. 13.00

Sted: Værket, 
Mariagervej 6,
 - Foyerscenen

Tilmelding: Ingen

Andet: Det er totalt 
GRATIS, så kom og 
vær med til at starte 
BørneKultur Ugen 2020

Arrangør: BørneKultur 
Ugen og Værket

1
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At Være For Lille
- Børneteater for de mindste
Indhold: 
Nogle gange er livet svært, når man er for lille til 
nogle ting og for stor til andre. Forestillingen hand-
ler om den lille kylling, som er den eneste kylling i 
hønsegården, hvilket ikke altid er lige sjovt.
En sød forestilling for de mindste – fra Syddjurs 
Egnsteater.

Alder: 1-4 år

Tid: Lørdag d. 10.10.  
kl.10.00-10.30

Sted: Kulturhusets 
Sal, Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers

Tilmelding: Tilmelding 
skal ske på www.
randersbib.dk fra d. 26. 9. 
kl. 10.00

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

2

Omform naturmaterialer til 
naturkunst
Indhold: 
Omform naturmaterialer med kreativ og fan-
tasifuld udfoldelse til naturkunst og lær at lave 
tegnekul.
I skoven finder vi grene, blade, sten og blomster, 
som vi bearbejder til skulpturer m.m.
Underviser er kunstner Pia Græsbøll.

Alder: 5-6 år

Tid:  Lørdag d. 10.10. og 
søndag d. 11.10. Begge dage 
kl. 11.00-15.00

Sted: Naturskolen ved 
Fussingø Slot, Vasevej 3, 
8920 Randers NV

Tilmelding: Max 20 
deltagere pr. dag. Tilmelding 
på dhjort@mail.dk

Andet: Husk madpakke

Arrangør: Randers 
Kunstforening

3
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Store Hoppeland  
Indhold:  
Elsker du at hoppe, rutsje, springe, kravle, klatre, 
konkurrere, udforske – i det hele taget at have en 
aktiv ferie, så er Store Hoppeland en god aktivitet. 
Hallen er fyldt med en masse forskellige hoppe-
puder og rutsjebaner og springsalen er indrettet 
med sjove redskabsbaner. De yngste børn har 
mulighed for i rolige omgivelser at udfolde sig 
i skumredskaber og andre sjove legeredskaber. 
Voksne må gerne lege med.

Alder: 0-12 år 

Tid: Fra lørdag d.10.10. til 
søndag d. 18.10. Alle dage 
kl. 9.00-15.00

Sted: Dronningborghallen, 
Udbyhøjvej 191, 8930 
Randers NØ 

Tilmelding: Tilmelding 
sker ved indgangen

Andet: Enkelt dag 80 kr. 
eller 2 klip på personligt 
10 klips kort á 360 kr. Klip-
pekortet kan også bruges 
i SøndagsFræs. Årskort 
250 kr. Voksne gratis

Arrangør: Randers 
gymnastiske Forening

Gå i biffen og se en god film 
Indhold: 
Ta’ din moster og fætter (eller andre søde) i hånden 
og sæt dig godt til rette i stolen og se en god film.  
For børnene viser vi: ”Far til fire og vikingerne” og 
”Familien Bigfoot”.
   

Alder: Tjekkes på 
hjemmesiden

Tid: Fra lørdag d. 10.10. 
til søndag d. 18.10

Sted: Thors Bakke 2, 8900 
Randers C 

Tilmelding: nfbio.dk/
randers

Andet: Tjek hjemmesi-
den nfbio.dk/randers for 
spilletider og priser - køb 
billetterne hjemmefra

Arrangør: Nordisk Film 
Biografer – Randers

5
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Lystfiskeri i midten af 
Randers
Indhold: 
Vi fisker efter aborrer og skaller i området omkring 
Gudenåen ved Randers Regnskov. Her er der 
næsten altid fangstgaranti!
Medlemmer fra Randers Sportsfiskerklub fortæller 
om de gode muligheder, vi har for fiskeri midt i 
Randers. Først får du nogle gode råd om grejet til 
fiskeriet og vi øver kast på plænen. Derefter går vi 
til åen og fanger nogle fisk. Du behøver ikke have 
prøvet at fiske før. Vi skal nok hjælpe dig.

Alder: 6-14 år

Tid: Søndag d.11.10. 
kl. 9.00-14.00. Du kan 
komme, når du vil og blive 
så længe du vil

Sted: Justesens plæne 
ved bådebroen/den 
blå bro

Tilmelding: Ingen

Andet: Alle børn skal 
have en voksen med, 
da vi vil færdes tæt på 
vandet. Hvis du ikke selv 
har en fiskestang, så har 
vi en, som du kan låne 
og klubben sørger for at 
have ekstra grej med til at 
binde for enden af linen, 
samt agn

Arrangør: Randers 
Sportsfiskerklub
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Rytterstatuer
Indhold: 
Hvem eller hvad kan ride på hvad? Hvor lidt skal 
der til, for at skulpturen er en rytterstatue?
Vi kigger først på skulpturerne i udstillingen  
”Monumenternes kvinde” af billedhugger Helen 
Schou (1905-2006). Helen Schou har blandt andet 
lavet rytterstatuen af Chr. X i Aarhus og Den jyske 
Hingst her i Randers. Herefter går vi i gang med at 
lave vores egne små rytterstaturer! Men hvad skal 
der egentlig til, for at en skulptur er en rytterstat-
ue? Og behøver det være en rytter på en hest? 
Vi arbejder i sort voks, som er let og sjovt at arbej-
de med for alle aldre.

Alder:  Alle

Tid:  Lørdag d. 10.10. kl. 
11.00 – 13.00 og onsdag 
den 14.10. kl. 14.00 – 
16.00

Sted: Randers Kunstmu-
seum, Kulturhuset 2. Sal, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: Ja via info@
randerskunstmuseum.dk 
eller tlf. 86 42 29 22

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Kunstmuseum

6 SøndagsFræs 
Indhold: 
Sjov og samvær for familien. Her kan børn, 
forældre og bedsteforældre boltre sig i hallens 
mange gymnastikredskabsbaner, stortrampoliner, 
motorikredskaber og sjove legestationer. Børn op 
til 8 år ifølge med voksne. Mad og drikke må gerne 
medbringes og nydes i opholdsarealerne ved 
bordene.

8
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Alder: 0-12 år

Tid: Søndag d. 11.10. og 
søndag d. 18.10. 
Anbefaling: Kl. 9.00-10.30 
Familier med børn op 
til 6 år. Kl. 11.00-12.30 
Familier med børn i 
alderen 4-8 år. 
Kl. 13.00-14.30 
Familier med børn i 
alderen 6-12 år

Sted: RgF Hallen, Østre 
Boulevard 29, 8930 
Randers NØ

Tilmelding: Ingen 
tilmelding

Andet: Pris Personligt 
10 klips kort 360 kr. (Et 
klip pr. besøg – forældre 
gratis/kortet kan også 
benyttes i Store Hoppe-
land) ELLER børn 45 kr./
voksne 25 kr.

Arrangør: Randers 
gymnastiske Forening
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Golf for sjov  
Indhold:  
Kom og prøv at spille rigtig golf. Se om du kan lave 
”hole in one”.  Tag din far og mor eller bedste-
forældre med og vis dem, hvor dygtig du er.

Alder: 7-15 år.

Tid:  Mandag d. 12.10. kl. 
9.00-14.00

Sted:  Randers Fjord 
Golfklub, Murhusbakken 
21, Støvring, 8930 
Randers NØ

Tilmelding:  Tlf. 86 44 06 
03 eller info@rfgk.dk

Andet: Alle deltagere 
får 1 flaske vand og 1 stk. 
frugt. Der må medbringes 
madpakke og der er 
mulighed for at købe en 
grillpølse og sodavand

Arrangør: Randers Fjord 
Golfklub
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Kom til Bamsebal 
Indhold:  
Ta’ din yndlingsbamse med til et drøn af et Bamse-
bal. Klæd dig fint på og forbered dig på en hyggelig 
formiddag i selskab med en masse andre børn og 
deres yndlingsbamser. Der er søde bamsepiger til 
at hjælpe med sjove bamselege og bamsesange. 
Der er bamsemusik, bamsemaling, bamsevand og 
bamseboller.

Alder: 3-6 år

Tid: Mandag d. 12.10. kl. 
10.00-12.00

Sted:  Teaterskolen Kasta-
li’a (1. sal), Underværket, 
Stemannsgade 9c, 8900 
Randers C

Tilmelding: Ingen, men 
husk bamse

Andet: Voksne er 
velkomne, men kun i 
hyggehjørnet (dør om dør 
med Bamsebal), hvor der 
kan hygges med en kop 
kaffe eller te

Arrangør: Teaterskolen 
Kastali’a
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Kom og lav skønne 
sugerørsblomster
Indhold: 
 Vi laver smukke efterårsblomster af sugerør, filt 
og knapper. Blomsterne vil pynte i enhver vin-
dueskarm og det bedste af det hele er, at de ikke 
behøver at blive vandet.

Spil Rock! 
– Kom til Bandworkshop
Indhold: 
Så er der gratis bandworkshop med lærere fra 
Randers Musikskole på Randers Bibliotek.
Spiller du guitar, bas, klaver, trommer – eller synger 
du, kan du gratis komme til bandworkshop med 
lærere fra Randers Musikskole: Asger Theilgaard 
(guitar), Andreas Skamby (trommer), Anette 
Buonaventzen (sang), Frederik Hagner (bas) og 
Jan Naaijen (klaver). Vi slutter dagen med en lille 
koncert kl. 13.30.
Du må meget gerne medbringe eget instrument.

Alder: Fra 3 år

Tid:  Mandag d. 12.10. kl. 
10.00-12.00

Sted: Hjørnet, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen 

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

Alder: 10-14 år

Tid:  Mandag d. 12.10. kl. 
10.00-14.00

Sted: Kulturhusets 
sal, Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
nødvendigt med 
angivelse af instrument, 
alder og niveau 
(nybegynder/øvet). 
Yderlige oplysninger hos 
Peter Elmelund - pe@
randersbib.dk eller tlf. 20 
12 58 48

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Sy i filt 
Indhold: 
Sy din egen eventyrlige bamse. Bamser er søde og 
nuttede eller de kan være farlige og grumme. Vi 
har bøgerne, hvor du kan finde inspiration til lige 
din bamse.

 

Alder: Fra 5 år

Tid: Mandag d. 12.10. kl. 
13.00-15.00

Sted: Hjørnet, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Uhmmm bolsjer 
Indhold:  
Vi fremstiller bolsjer med smag af æteriske olier og 
naturlig farve. Alle får tildelt en klump, som rulles 
i stænger og klippes til bolsjer. Det er sjovt at lave 
bolsjer, men der kan være kø, så der er lavet en 
vente-workshop. Temaet er blomster.

Alder: Alle

Tid:  Mandag d. 12.10. kl. 
13.00-15.00

Sted: Fritidscenteret, 
Vestergade 15, 8900 
Randers C

Tilmelding: Kom som 
du er

Andet: Er du under 5 år, 
skal du tage en voksen 
med. Der bliver nummer-
træk, så du ved, hvornår 
det er din tur

Arrangør: Byøkologisk 
Forum og ReMida
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Lyden af oldtiden
Indhold: 
Hvordan lyder oldtiden mon? Børn fra 5 år og op- 
efter kan virkelig lave larm, når de deltager i en fed 
lyd-workshop. Kroppen kommer i gang og lyden af 
trommer blander sig med lyden af flint og keramik. 
Det bliver så fedt!  
Arrangementet foregår i udstillingen Bjørneklanens 
Ø, der fortæller historien om et stenalderfolk, der 
levede på Djursland for næsten 6.000 år siden. 
Forældre er velkomne. Både som deltagere og som 
tilskuere. 

Alder: 5-12 år

Tid: Mandag d. 12.10. 
kl. 10.00-10.45 og kl. 
11.00-11.45 og tirsdag d. 
13.10. kl. 10.00-10.45 og 
kl. 11.00-11.45

Sted: Museum Østjylland, 
Kulturhuset 1. Sal, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: Ja se under 
andet

Andet:  Arrangementet er 
gratis, men der skal bookes 
billet via link. Find link på 
www.museumoj.dk Kun 
udøvende deltagere skal 
booke en billet

Arrangør: Museum 
Østjylland
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Efterårsferie på Randers 
Naturcenter 
 
Indhold: 
Det er efterår og skolerne holder ferie, så 
Naturcenteret har en masse sjove aktiviteter I kan 
være med til! Vi snitter, nøgler træer, spiller kra-
niespillet, fanger 
vanddyr og har 
tændt bål, så det 
er klar til pan-
dekagebagning 
eller til at varme 
jeres medbragte 
mad! I kan tage 
på tur i engene 
eller besøge 
Naturcenterets 
dyr.

Alder: Børn og deres 
familier

Tid: Fra mandag d. 12.10. 
til torsdag d. 15.10. Alle 
dage kl. 10.00-14.00

Sted: Randers Naturcen-
ter, Gudenåvej 20, 
Randers NV

Tilmelding: Ingen 

Andet: Medbring udetøj 
og gerne en madkurv. Læs 
mere på www.naturcen-
ter.randers.dk

Arrangør: Randers 
Naturcenter
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Kunstworkshop for børn og 
deres voksne
Indhold: 
Ta’ din moster, bedstemor eller en anden sød 
voksen med til kunstworkshop. I kan sammen 
eller hver for sig prøve at lave kunst ud fra emnet 
”Drømmer om”.  Vi skal lege med akvarel og 
flydende tusch. Drømmer du om at male en hest 
med vinger, der spytter glimmer eller en kæmpe 
lastvogn med giraffer, der spiser is, så kom til 
kunstworkshop hvor billedkunstner Mia Brejnholm 
sætter i gang og inspirerer.

Alder: 6-100 år

Tid: Mandag d.12.10. til 
onsdag d. 14.10. Alle dage 
kl. 10.00-14.00

Sted: AoF – Odinsgade 4, 
8900 Randers C (overfor 
Randers kommune)

Tilmelding: På www.
aftenskole@aof.dk eller 
tlf. 31 46 01 15

Andet: Børn gratis og 
voksne 50 kr. Materialer er 
gratis. Max antal 20 i alt 
-  børn og voksne

Arrangør: Aof Randers

16

17

Tryk på
Indhold:  
I Finderiet har vi fundet klodserne frem, så du kan 
lave stoftryk. Her kan du lave dit helt personlige 
pudebetræk ud af brugte hovedpudebetræk. Vi har 
samlet en masse betræk, så du kan vælge det, der 
passer præcist til dig og dine kreative ideer. 

                                                                                                  

Alder: Fra 6 år

Tid:  Fra mandag d. 12.10. 
til søndag d. 18.10. Hver-
dage kl. 11.00-16.00 og 
weekend kl. 10.00-13.00

Sted:  Finderiet, Grenåvej 
19, 8960 Randers SØ

Tilmelding: Nej – men 
der kan måske opstå kø 
og dermed ventetid!
                                                         
Andet: Der bliver brugt 
maling, så man kan blive 
beskidt! Det første betræk 
er gratis og har man lyst 
til at lave flere koster det 
20 kr. stykket

Arrangør: Finderiet
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Song Battle
Indhold: 
Så er det sang-konkurrence! Kom og vind over 
dine venner (og bibliotekaren) og syng med på 
din yndlingssang. Der er ikke noget federe end at 
vinde over vennerne. 

Alder: 10-18 år

Tid: Tirsdag d. 13.10. kl. 
9.00-12.00

Sted: Kulturhusets 
Sal, Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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BØRNEKULTUR PÅ TURBØRNEKULTUR PÅ TUR
20 ÅRS JUBILÆUM – 20 ÅRS HISTORIER

BØRNEKULTUR PÅ TURBØRNEKULTUR PÅ TUR
201920 19

Vi gentager succesen fra de seneste år og tager BørneKultur på tur. I samarbejde med lokale og aktører laver 
Kulturelt Samvirke spændende, sjove, anderledes og fordybende aktiviteter for byens og oplandets børn og 
deres søde hyggelige voksne. 
Der bliver gå-til-og-fra og fælles aktiviteter. Der bliver noget for de fingernemme, de kreative, de sangglade, 
de aktive, de malerglade, de spontane, de fantasifulde, de legende og dem der bare gerne vil fordybe sig.  
ALT ER GRATIS!

ALT ER GRATIS!
Øster Tørslev - mandag d. 12. oktober kl. 10.00 – 14.00
Ommersysselhallen – Stangerumvej 14, 8983 Gjerlev J

Uggelhuse - tirsdag d. 13. oktober kl. 10.00 – 14.00
Uggelhuse Forsamlingshus - Bygaden 8, 8960 Randers SØ

Tånum – onsdag d. 14. oktober kl. 10.00 – 14.00
Tånum Forsamlingshus – Gl. Viborgvej 188, 8920 Tånum
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BØRNEKULTUR PÅ TURBØRNEKULTUR PÅ TUR
20 ÅRS JUBILÆUM – 20 ÅRS HISTORIER

BØRNEKULTUR PÅ TURBØRNEKULTUR PÅ TUR
20202020

Vi gentager succesen fra de seneste år og tager BørneKultur på tur. I samarbejde med lokale og aktører laver 
Kulturelt Samvirke spændende, sjove, anderledes og fordybende aktiviteter for byens og oplandets børn og 
deres søde hyggelige voksne. 
Der bliver gå-til-og-fra og fælles aktiviteter. Der bliver noget for de fingernemme, de kreative, de sangglade, 
de aktive, de malerglade, de spontane, de fantasifulde, de legende og dem der bare gerne vil fordybe sig.  
ALT ER GRATIS!

ALT ER GRATIS!
Øster Tørslev - mandag d. 12. oktober Kl. 10.00 – 14.00
Ommersysselhallen – Stangerumvej 14, 8983 Gjerlev J

Uggelhuse - tirsdag d. 13. oktober kl. 10.00 – 14.00
Uggelhuse Forsamlingshus - Bygaden 8, 8960 Randers SØ

Tånum – onsdag d. 14. oktober kl. 10.00 – 14.00
Tånum Forsamlingshus – Gl. Viborgvej 188, 8920 Tånum

19



Program BørneKultur på tur:Program BørneKultur på tur:
Kl. 10.00: VELKOMMEN
Kl. 10.00 – 13.30: Gå-til-og-fra aktiviteter
Kl. 13.30 – 14.00: ”Syng sammen” 
Kl. 14.00: Farvel og TAK for en god dag

Der er aktiviteter for børn i alle aldre.

Børn under 6 år kun ifølge med hyggelige og søde voksne.
Der er desværre ikke mulighed for at købe mad og drikke, så husk at ta’ en god og 
sund madpakke med.
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Program BørneKultur på tur:Program BørneKultur på tur:
Kl. 10.00: VELKOMMEN
Kl. 10.00 – 13.30: Gå-til-og-fra aktiviteter
Kl. 13.30 – 14.00: ”Syng sammen” 
Kl. 14.00: Farvel og TAK for en god dag

Der er aktiviteter for børn i alle aldre.

Børn under 6 år kun ifølge med hyggelige og søde voksne.
Der er desværre ikke mulighed for at købe mad og drikke, så husk at ta’ en god og 
sund madpakke med.
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Her kan du se de forskellige Her kan du se de forskellige 
aktiviteter du kan være med i!aktiviteter du kan være med i!
Her kan du se de forskellige Her kan du se de forskellige 
aktiviteter du kan være med til!aktiviteter du kan være med til!

Alle drømmer 
- også når vi ikke sover
Drømmer du om en kæmpe pose slik, at du bliver forfulgt af et 
monster, om at få en sød kæreste, at coronaen forsvinder – alle 
drømme kan laves ud af ReMida materialer.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: ReMida - Center for kreativt genbrug.
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Her kan du se de forskellige Her kan du se de forskellige 
aktiviteter du kan være med i!aktiviteter du kan være med i!
Her kan du se de forskellige Her kan du se de forskellige 
aktiviteter du kan være med tilaktiviteter du kan være med til  !!

Byg et bogtårn
Hvor højt kan du bygge? Stabel bøgerne og se hvor højt et 
bogtårn du kan bygge inden de vælter.

Sted:  Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Randers Børnebibliotek.
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Riddersværd
Med rullevis af gaffatape, liggeunderlag og skinnende diamanter 
laver vi fede riddersværd. Museets medarbejder har også været i 
museets gemmer og har taget lækre middelaldersager med. Elro 
Fonden har støttet denne aktivitet og bringer på den måde kultur 
ud til forsamlingshusene.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Museum Østjylland.

Klæd dig ud!
Teaterskolen Kastali’a har fundet søde, spændende, mærkelige og 
eventyrlige kostumer frem. Hvis du vil være en smuk prinsesse, 
en sej ridder eller en robot, kan du prøve kostumerne og tage et 
smukt foto og måske være med i en teaterhistorie.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Teaterskolen Kastali’a.
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Byt til nyt 
Gi’, hvad du har. Ta’, hvad du kan bruge. Medbring det legetøj, du 
ikke længere leger med, men som er for godt til at smide ud og 
som du gerne vil give væk. Nu har du chancen for at få nyt legetøj 
helt uden at skulle betale for det. Det som ikke bliver taget den 
ene dag, tager vi med til det næste sted, inden vi til sidst afleverer 
det hele på Mødrehjælpen. Børnehaver og dagplejemødre er 
hjertelig velkomne.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: BørneKulturUgen

Ansigtssminke – farlig løve
eller smuk sommerfugl?
Vil du gerne forvandles til en farlig løve, en sød flodhest, en uhyg-
gelig blomst eller et smukt monster, så kom og bliv ansigtssmin-
ket. Sminken er allergitestet.

Sted:  Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør:  Teaterskolen Kastali’a.
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COVID-19: Der udleveres latexhandsker til alle byttere.



Læs en historie
Tag en pause fra alle aktiviteterne. Find en god bog i fantasi- 
kufferten. Sæt dig i sækkestolen og læs sammen med din bedste 
ven, bedstemor eller alene.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum. 
Arrangør: Randers Børnebibliotek.

Dyr i bevægelse
Kan man lave en hest i galop? Hvordan ser det ud, når en hund 
spurter efter en kat? Eller en fugl, der flyver?
Vi udforsker alle mulige og umulige dyr i bevægelse og laver 
egne små skulpturer.
Med baggrund i Randers Kunstmuseums aktuelle udstilling med 
Den jyske Hingst af billedhugger Helen Schou (1905-2006) laver 
vi dyr i spændende sort voks! Kom og vær med!

Sted: Øster Tørslev og Uggelhuse. 
Arrangør: Randers Kunstmuseum.
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Popcorn
Nordisk Film Biografer Randers har været så søde og låne 
BørneKultur Ugen deres popcornmaskine, så der vil dufte af 
nylavede popcorn. Kom og smag!

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Nordisk Film Biografer Randers.

Zone-Redningskorpset
I gamle dage var der to redningskorps i Danmark – Falck og 
Zonen. Kom og oplev en gammel redningsbil og hør de fasciner-
ende historier om bilen og Zonen.
Bilen er så gammel, så den kun kommer, hvis den kan køre op af 
bakken. (Til forældrene - Læs: hvis den bliver synet)

Sted:  Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør:  Zone-Redningskorpsets Venner.

”Syng sammen” med  
Lene Johnsen og Peter Elmelund
Vi skal synge sammen, både børn og voksne, på den sjove 
og hyggelige måde. Der er blevet valgt de bedste sange til 
jer - nogle kender I i forvejen, og andre er nye.

Sted:  Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør:  BørneKultur Ugen.

27



28 29

Lav seje blæksprutter
Indhold: 
Skal din blæksprutte have 8 eller 10 arme?
Vidste du, at en blæksprutte kan smide en arm, 
når den føler sig truet og at den er en mester i at 
camouflere sig? Du bestemmer derfor helt selv, 
hvor mange arme og hvilken farve din blæksprutte 
skal have.

Lav en drømmefanger
Indhold: 
Slut med dumme drømme: lav din egen drømme-
fanger.
En drømmefanger lader kun de gode drømme 
komme igennem til dig om natten. Alle de slemme 
mareridt og monstre bliver nemlig fanget i drømme-
fangerens tråde. Du kan lave din helt egen skovdrøm-
mefanger på biblioteket. 

Alder: Fra 3 år

Tid: Tirsdag d. 13.10. kl. 
10.00-12.00

Sted: Hjørnet, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

Alder: Fra 5 år

Tid: Tirsdag d. 13.10. kl. 
13.00-15.00

Sted: Hjørnet, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Readathon 

Indhold:  
Readathon er non-stop læsning i 24 timer. Kl. 12.00 bliver 
Readathon skudt i gang og vi skal læse non-stop i 24 timer, 
kun afbrudt af forskellige happenings og spisning.

Alder: 13-20 år

Tid: Tirsdag d. 13.10. fra 
kl. 12.00 til onsdag d. 
13.10. kl. 12.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding:Tilmelding 
skal ske på www.
randersbib.dk fra d. 29. 
9 kl. 9.00

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Eftermiddagssang for børn 
og voksne med biblioteks-
musikanten
Indhold: 
God stemning og kaffe på kanden: Kom på Randers 
Bibliotek og deltag i en halv times fællessang - i dag for 
både børn og voksne.
Vi synger en halv snes sange – både de kendte og også 
nogle mindre kendte, som har fortjent at blive sunget. 
Hver måned ledes fællessangen af en ny forsanger fra 
byens levende musikmiljø og vi har desuden vand og 
kaffe på kanden til de sangglade.
Da vi er midt i skolernes efterårsferie, bliver eftermiddags-
sangen for børn og voksne og rigtige voksne og det er 
med biblioteksmusikanten Peter Elmelund. Så grib dit 
barn, dit barnebarn, dit oldebarn - og mød op til en halv 
times livsbekræftende sang!

Alder: Alle

Tid: Tirsdag d. 13.10. kl. 
16.00-16.30

Sted: Pyramiden, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Teaterworkshop 
Indhold:  
Kan du li’ at klæde dig ud, synge i en hårbørste, 
spille en rolle og har du altid drømt om at stå på 
en scene? Så kom med til Teaterworkshop, hvor du 
kan afprøve dig som skuespiller. Vores begyndelse 
er seje piger, smukke prinsesser og eventyrlystne 
sømænd, der drager ud i verden i jagten efter land, 
lykke og rigdom. Du vil gennem sjove lege og 
spændende teaterøvelser være med til at udvikle 
et lillebitte teaterstykke ud fra din rolle. 
Onsdag sluttes af med en lillebitte teaterforestilling 
for forældre kl. 13.00.

Håndværk for børn 
Indhold:  
Børn i skolealderen inviteres til at prøve kræfter 
med en række håndværksfag. Prøv at smede, 
lave smykker, male, trykke et kort samt måske 
træarbejde. Der vil også være en skattejagt. 
Ændringer i aktiviteterne kan forekomme, se 
museets hjemmeside www.museumoj.dk.

Alder: 8-12 år

Tid: Tirsdag d. 13.10. og 
onsdag d. 14.10. Begge 
dage kl. 10.00-14.00.

Sted: Teaterskolen Kasta-
li’a (1. sal), Underværket, 
Stemannsgade 9c, 8900 
Randers C.

Tilmelding: Via sms til 
tlf. 28 83 23 42 - husk 
navn og alder. (Max 12 
deltagere først-til-mølle-
princip).

Andet: Ta’ tøj på du kan 
bevæge dig i, gymnastik-
sko eller sokker og husk 
så lige en madpakke og 
noget at drikke. OBS! Du 
skal kunne komme begge 
dage!

Arrangør: Teaterskolen 
Kastali’a.

Alder: 6-12 år

Tid: Tirsdag d.13.10. kl. 
10.00-11.00, onsdag d. 
14.10. kl. 10.00-11.00 og 
13.00-14.00 og torsdag d. 
15.10. kl. 10.00-11.00.

Sted: Håndværksmuseet, 
Lille Rosengård 16, 8900 
Randers C.

Tilmelding: Ja via 
link, find link på www.
museumoj.dk

Andet: Der er gratis 
adgang

Arrangør: Håndværker 
museet, Museum 
Østjylland
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Hvor godt kender du dine 
kartofler? - Kreativ work-
shop på GAIA Akademi
Indhold: 
Hvor mange dyrefigurer gemmer der sig i 60 kg. 
kartofler og hvilke former kommer der ud af en 
halv kartoffel, når der skal laves et trykstempel?
Lav kartoffel-dyr og kartoffel-kort. Der er både 
skulptur og grafik i denne legende workshop for 
børn.

Alder: ca. 7-13 år – 
mindre børn er også 
velkomne ifølge med 
voksne

Tid:  Fra tirsdag d. 13.10. 
til torsdag d. 15.10. Alle 
dage fra kl. 10.30-13.30

Sted: Lene Bredahls Gade 
10, 8900 Randers C

Tilmelding: Ikke 
nødvendig

Andet: Åbent værksted – 
kom og gå som du har lyst 
til 
 
Arrangør: GAIA Akademi
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Alle drømmer 
- også når vi ikke sover
Indhold: 
Drømmer 
du om fred i 
verden, om at 
få en lillesøster, 
om at stå på en 
kæmpe scene 
eller drømmer 
du om en at få 
en sød lille sort 
hundehvalp – 
alle drømme 
kan laves ud af 
ReMida mate-
rialer.

Alder: 3-12 år

Tid: Fra tirsdag d. 14.10. 
til torsdag d. 15.10. Alle 
dage kl. 10.00-15.00

Sted: ReMida, Erik 
Menveds Plads 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: På sms 20 68 
77 50 
 
Arrangør: ReMida
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Spiludvikling med 
Spilpatruljen
Indhold: 
Har du en spiludvikler gemt i maven? Så kom og 
prøv kræfter med programmet Scratch - og lur mig 
om ikke også der er en lille konkurrence, hvor du 
kan vinde noget?
På denne workshop arbejder du sammen med 2-3 
andre om den samme computer, og udvikler et spil 
sammen. Inden da er der selvfølgelig undervisning 
i programmet Scratch, som Spilpatruljen bruger på 
dagen. Der vil være en konkurrence på dagen og 
det bedste hold har en fed præmie i vente.

Hårspænder
Indhold:  
Har håret vokset sig lidt for langt, så kom og lave 
nogle seje hårspænder. Vi laver både sjove, seje og 
smukker hårspænder. Det er kun din fantasi, der 
sætter grænsen. Vi pynter med perler, filt og meget 
mere.

Alder: 9-13 år

Tid: Onsdag d. 14.10. kl. 
9.30-12.30

Sted: Kulturhusets 
Sal, Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
via www.randersbib.dk 
fra d. 30. 9 kl. 9.00

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

Alder:  Fra 3 år

Tid:   Onsdag d. 14.10. kl. 
10.00-12.00

Sted: Hjørnet, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Brætspil og hygge 
Indhold:  
Brætspilsmesse. Kom og lær forskellige brætspil at 
kende og få nogle hyggelige timer og inspiration 
til alle de fantastiske brætspil til alle aldre.

30
Alder: 7-80 år  - måske 
også yngre

Tid: Onsdag d.14.10. 
kl.10.00-16.00

Sted: Remisen, J. V. 
Martins Plads 3, 8900 
Randers C

Tilmelding: Du møder 
bare op

Arrangør: Remisen, 
FOF Randers, Lokale 
Brætspilsklubber

Kom og lav et monster 
Indhold: 
Vi går monsteramok! Nu kan du lave dit eget mon-
ster af toiletruller. Skal dit monster være et godt 
eller et ondt monster? Skal det have vinger eller en 
lang hale? Du bestemmer.

                                                                                           

Alder: Fra 5 år

Tid: Onsdag d. 14.10. kl. 
13.00-15.00

Sted: Hjørnet, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Børnejournalist  
Indhold:  
Vi inviterer børn til at prøve en dag som fotojour-
nalist og efterfølgende få deres artikel og foto i 
netavisen RANDERSiDAG.

Vi starter dagen op med et redaktionsmøde (kl. 
9.00-10.00), hvor vi kigger RANDERSiDAG igennem 
for gode artikler og fotos. Derefter snakker vi om, 
hvordan man skriver en god artikel og hvordan 
man tager et godt foto. Vi hjælper deltagerne med 
at finde spændende vinkler til artiklen. Herefter 
tager børnejournalisterne på egen hånd ud i  
Randers og dækker den ide, de har med artiklen 
og foto. 

Deadline kl. 14.00, hvor artikler og foto sendes 
til RANDERSiDAG og kan efterfølgende ses på 
randersidag.dk 

                                                                                           

Alder:  Fra 12 til 16 år.

Tid: Torsdag den 15.10. 
kl. 9.00-15.00

Sted: Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Til tlf. 28 83 
23 42 via sms: Fornavn og 
efternavn og alder

Andet: Max antal 10 
deltagere, det sker ved 
først-til-mølle-princippet

Arrangør: RANDERSiDAG 
& BørneKultur Ugen

Animation med Spilpatruljen
Indhold: 
Kom og lav din egen animation. Det kan være alt 
fra små film til at få figurerne til at hoppe og danse 
på skærmen - og så sniger der sig også en lille 
konkurrence ind et sted. På denne workshop ar-
bejder du sammen med 2-3 andre om den samme 
computer og udvikler en lille film, enten med de 
givne figurer eller laver selv film. Inden da er der 
selvfølgelig undervisning i programmet Scratch, 
som Spilpatruljen bruger på dagen. Der vil være en 
konkurrence på dagen og det bedste hold har en 
fed præmie i vente.

Alder: 13-17 år

Tid: Onsdag d. 14.10. kl. 
13.30-16.30

Sted: Kulturhusets 
Sal, Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
via www.randersbib.dk 
fra d. 30.9 kl. 9.00

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Lille sky – en poetisk 
musikfortælling med 
Trolderose og Trommelise
Indhold: 
Omdrejningspunktet i musikfortællingen er lille 
sky, som er forsvundet. Det var efter et skænderi 
med solen, at den forsvandt. De to piger Trolderose 
og Trommelise savner lille sky. Deres klokketræ er 
visnet og de har ingen steder at søge ly for solens 
varme stråler. De prøver igennem, musik, sang og 
dans at kalde lille sky hjem. En dag forstår lille sky, 
at den er livsnødvendig og den finder mod til at 
vende tilbage.
I ”Lille sky” har Stine Michel samarbejdet med 
perkussionisten Christine Dueholm om at skabe 
en musikfortælling med masser af finurlige ord, 
rytmer at danse til samt en historie om venskab, 
mod og håb. Stine Michel har tidligere modtaget 
en Danish Music Award for sin musik og modtog i 
2016 den prestigefyldte Carl-pris som Årets Kom-
ponist for børn.

Alder: 3-8 år

Tid:   Torsdag d. 15.10. kl. 
10.00-10.45

Sted: Kulturhusets 
Sal, Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: ITilmelding 
skal ske på www.
randersbib.dk fra d. 1. 10. 
kl. 9.00

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Vi pynter flotte cupcakes  
Indhold:  
Randers Børnebibliotek inviterer børn til en 
workshop, hvor de kan eksperimentere med at 
pynte cupcakes. Vi finder inspiration i vores flotte 
cupcakes-bøger. 

Hvert barn får 4 cupcakes, som de pynter og får 
med hjem. Medbring gerne forklæde, da vi kom-
mer til at gratte.

Stunt-workshop 
Indhold:  
Det hele er bluff og morskab – kom og få en på 
sylten på corona-afstand! Stunt-instruktør David 
Hundebøll underviser for 23. år i træk i, hvordan 
man slår, så det ikke gør ondt, men ser temmelig 
drabeligt ud. Det hele er planlagt uheld!

Alder: 8-13 år

Tid: Torsdag d. 15.10. kl. 
10.00-10.45, kl. 11.00-
11.45 og kl. 12.00-12.45

Sted: Hjørnet, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C.

Tilmelding: Tilmelding 
skal ske på www.randers-
bib.dk fra d. 1.10. kl. 9.00

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

Alder: Fra 6 år 

Tid:  Torsdag d. 15.10. kl. 
11.15-15.15

Sted: Foreningshuset, 
Udbyhøjvej 189, 8930 
Randers NØ

Tilmelding: Ingen

Andet: Tag tøj på, du kan 
bevæge dig i og vær klar til 
at få en på tuden på afstand

Arrangør: BørneKultur 
Ugen og RgF
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Ozobots  
- lav din egen labyrint 
Indhold:  
Ozobots er nogle små robotter, der er kodet til at 
gøre forskellige ting ved den rigtige farvekombina-
tion. Du tegner med farverne sort, rød, blå og grøn 
og vi viser jer, hvordan man kan få figurerne til at 
gøre noget forskelligt ved at male streger. Dette er 
en sjov måde at lære kodning på.

Teaterlegestue 
Indhold:  
Leg er teater og teater er leg. I Teaterlegestuen 
handler det om at lege, lege at man er en smuk 
prinsesse, en sej ridder, en fattig slave eller en 
farlig løve. Der ligger altid en god teaterforestilling 
gemt i børnenes leg. For nogle børn er det nok at 
få kostumer på, mens andre vil have udfordring til 
sprog og krop. Alle kan deltage og få en sjov oplev-
else Voksne er velkomne, men kun i hyggehjørnet 
(dør om dør med Teaterlegestuen), hvor der kan 
hygges med en kop kaffe eller te. Kl. 12.30 inviteres 
de voksne ind til en lille festlig afslutning.

 

Alder: 8-13 år

Tid: Fredag d. 16.10. kl. 
9.00-11.00

Sted: Læringsrummet, 
Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C 

Tilmelding: Via www.
randersbib.dk

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Alder: 5-7 år

Tid: Fredag d. 16.10. 
kl. 10.00-13.00 (indlagt 
pause, hvor den med-
bragte madpakke kan 
spises)

Sted: Teaterskolen Kasta-
li’a (1. sal), Underværket, 
Stemannsgade 9c, 8900 
Randers C

Tilmelding:  Via sms til 
tlf. 28 83 23 42 - husk 
navn og alder. (Max 12 
deltagere først-til-mølle-
princip)

Andet: Husk at tage tøj 
på du kan bevæge dig i

Arrangør: Teaterskolen 
Kastali’a
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Byt til nyt 
Indhold: 
Gi’ hvad du har. Ta’ hvad du kan bruge. Medbring 
det legetøj, du ikke længere leger med, men som 
er for godt til at smide ud og som du gerne vil give 
væk. Nu har du chancen for at bytte det til lige det 
legetøj, du gerne vil have ved Børnebyttemarke-
det. Når du kommer, står der venlige voksne, der 
hjælper dig med at placere tingene på det rette 
bord. Medbring ikke ødelagte ting. Derefter kan du 
frit tage de ting, som du har brug for. Du må tage 
lige hvad du vil! Der er ingen faste regler for, hvor 
meget du må tage. Du giver det, du kan, om det er 
2 eller 20 stykker, så kan du tage, hvad du har brug 
for. Det er dog ikke i orden at hamstre (det betyder 
tage en hel masse, så der ikke er noget til andre). 
Når dagen er ovre, afleveres resten til Mødrehjæl-
pen. 
Hvorfor skal jeg bytte og ikke sælge? Fordi du kan 
blive lige så glad for en dukke, du har byttet, som 
én du har købt og så kan du gøre andre glade med 
dit legetøj.

Alder: Fra 0 år

Tid: Fredag d. 16.10. kl. 
10.00-13.00

Sted: Underværket, 
Stemannsgade 9C, 8900 
Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Husk at få dit 
gamle legetøj med. Alle 
er velkomne. Det vil være 
en spændende dag med 
forældre, bedsteforældre 
eller for børnehaven

Arrangør: BørneKultur 
Ugen og Underværket

COVID-19: Der udleveres latexhandsker til 
alle byttere.
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Lav en magisk tryllestav 
Indhold:  
Fremtryl din egen magi ved hjælp af din egen 
magiske tryllestav.

Stjernerne fra Harry Potter er ikke de eneste, der 
kan bruge magi. Lav din egen magi med hjælp fra 
din helt egen Harry Potter-tryllestav. Vi sørger for 
materialerne, hvis du sørger for fantasien.

Bearbejd naturen med 
kreativitet og genbrugs- 
materialer
Indhold: 
I naturen indsamler vi blomster, grene, sten, 
blade m.m., som vi omsætter ved hjælp af ReMida 
(genbrug)materialer. Underviser er kunstner Rita 
Willum.

Alder: Fra 5 år

Tid: Fredag d. 16.10. kl. 
10.00-14.00

Sted: Hjørnet, Randers 
Bibliotek, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

Alder: 5-6 år

Tid:  Fredag d. 16.10. kl. 
11.00-14.00 og lørdag d. 
17.10. kl. 11.00-14.00

Sted: Naturskolen ved 
Fussingø Slot, Vasevej 3, 
8920 Randers NV
      
Tilmelding:  Tilmelding 
til rwillum@yahoo.dk, 
max 20 deltagere pr. dag

Andet: Husk madpakke
                                                                                                                                 
Arrangører: Randers 
Kunstforening
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IT-Pirat for en dag 
– Coding Pirates
Indhold: 
Coding Pirates Randers inviterer indenfor i værkst-
edet, hvor de arbejder med IT, elektronik, robotter 
og børnevenlig programmering. 
Er du voksen og vil høre mere om, hvad det vil sige 
at være frivillig i Coding Pirates, er du også velkom-
men til at kigge forbi denne dag.
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Alder: 10-13 år

Tid:  Lørdag d. 17.10. kl. 
10.00 - 13.00

Sted: Læringsrummet, 
Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 
Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

Æblernes dag 
Indhold:  
Du kan bl.a. smage forskellige slags æbler og frisk-
presset saft. Der sælges økologiske kager og boller 
med æbler, kaffe, te, friskpresset æblesaft, æbler 
og andet med æbler. Hvis du kommer med dine 
forældre og har lidt æbler med fra jeres have, kan I 
gratis få æblerne presset. Husk flaske eller dunk til 
at have saften i.

Vi er med til at fejre 30-året for Ø-mærket sammen 
med Økologisk Landsforening. Der bliver lidt om 
biodiversitet.

Alder: Hele familien

Tid: Lørdag d. 17.10. kl. 
10.00-14.00

Sted: Rådhustorvet, 8900 
Randers C

Tilmelding: Nej

Andet: Husk en flaske eller 
en dunk til at have saften i

Arrangør: Byøkologisk 
Forum
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Alder: 4-7 år.

Tid: Lørdag d. 17.10. kl. 
11.00-12.30.

Sted: Teaterskolen Kasta-
li’a (1. sal), Underværket, 
Stemannsgade 9 c, 8900 
Randers C.

Tilmelding: Ja, send en 
sms til 28 83 23 42 (Max 20 
pladser).

Andet: Voksne er 
velkomne, men kun i 
hyggehjørnet (dør om dør 
med te-selskabet), hvor 
der kan hygges med en 
kop kaffe eller te.

Arrangør: BørneKultur 
Ugen og Teaterskolen 
Kastali’a.

Snitteværksted  
– og bål-pizza! 
Indhold:  
Vi stiller op med snitte-værktøjs-kassen og Snitte-Steen 
kommer og hjælper os med at snitte flotte ting i træ - en 
fugl, en mus, en paddehat, en ske eller hvad du selv 
synes. Måske kan du lave nogle af årets julegaver? Og så 
laver vi pizzaer i kagedåser over bål.

Alder: 5-14 år – og 
børnefamilier generelt.

Tid:  Lørdag d. 17.10. kl. 
13.00-15.30.

Sted: ”Myretuen” ved 
Nordre Fælled (Gl. 
Jennumvej, 8930 Randers 
NØ). Bybus nr. 1a og rute-
bil nr. 235 kører tættest på 
(ca. 300m).

Tilmelding: ikke 
nødvendig.

Arrangør: Natur og 
Ungdom Randers.
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Prinsesse te-selskab
Indhold: 
Prinsesser inviteres til hyggeligt te-selskab. 
Prinsesserne skal komme udklædte, og der 
vil være ægte hofdamer til at hygge og nusse 
om prinsesserne. Prinsesserne skal selvfølgelig 
præsenteres for hinanden, sminkes, de skal stritte 
med lillefingeren, mens de nyder en kop te eller 
saft og spiser en bolle til. Der skal danses, synges 
og lyttes til en hyggelig prinsessefortælling. Et 
rigtigt ægte prinsesse te-selskab.
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Ta’ en slapper og smut tidligt i seng,
du skal tidlig op i morgen… 

Tak for i år og på glædelig gensyn til BørneKultur Ugen 2021.

HUSK! HUSK! 
Hvor intet er anført, er der gratis adgang og gratis materialer.

Kulturelt Samvirke Randers og styregruppen siger TAK! 
til følgende, der med deres økonomiske støtte har gjort 

BørneKultur Ugen 2020 mulig:

………. og ikke mindst TUSINDE TAK til alle de medvirkende 
foreninger og aktører.

Sundheds-, Idræts- & Kulturudvalget

ØSTJYLL AND

Landsbypuljen

BørneKultur Ugen



På gensyn i 2021På gensyn i 2021
Plakat og forside er lavet af Katia Mytrynyuk,12 år fra 

6a på Grønhøjskolen. Tema ”DRØMMER OM”

BørneKultur Ugen 
BørneKultur Ugens Sekretariat
Underværket
Stemannsgade 9c
8900 Randers C
Tlf. 28 83 23 42
E-mail: bkugen@gmail.com
Hjemmeside: www.bornekulturugen.dk
Facebook: BørneKultur Ugen






