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Kære Børn             
Så er det her! - Programmet for BørneKultur Ugen 2021.

Den 24. BørneKultur Uge er lige om hjørnet og det er Kulturelt 
Samvirke Randers 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 
24. gang. 

Stop programmet i baglommen og gå på opdagelse fra lørdag den 
16. oktober til søndag den 24. oktober 2021. 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. 16. 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 beder jer følge aktørernes anvisninger undervejs, når I 
besøger dem. Hjælp os med at gøre oplevelsen så god som 
mulig for alle. TAK!

Med venlig hilsen og god fornøjelse

Formand Annemarie Winther for Kulturelt Samvirke Randers,  
koordinatorer for BørneKultur Ugen Lisbeth Nielsen og 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. 16. oktober
Åbning af BørneKultur Ugen ..................................................... se nr. 1
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér 
med de første kvindelige fotografer....................................... se nr. 3
Klippeklistredag ............................................................................. se nr. 4
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Tegn dit yndlingsdyr .................................................................... se nr. 7
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
Superkryb med ægte superkræfter ........................................ se nr.  9
Bamsecroquis ................................................................................. se nr. 10

Søndag d. 17. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér  
med de første kvindelige fotografer....................................... se nr. 3
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Tegn dit yndlingsdyr .................................................................... se nr. 7
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
Lystfiskeri i midten af Randers .................................................. se nr. 11
SøndagsFræs ................................................................................... se nr. 12

Mandag d. 18. oktober
BørneKultur på tur til Øster Tørslev ......................... se midtersiderne
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér  
med de første kvindelige fotografer....................................... se nr. 3
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Tegn dit yndlingsdyr .................................................................... se nr. 7
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
Vi pynter flotte cupcakes ............................................................ se nr. 13
Oplev ”Væk” – landet hvor affaldet forsvinder hen ........... se nr. 14
Grøn efterårsferie på Naturcenteret ....................................... se nr. 15
Kom til Bamsebal ........................................................................... se nr. 16
Bandworkshop ............................................................................... se nr. 17
Flotte Billedrammer ...................................................................... se nr. 18

BørneKultur Ugen
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Tirsdag d. 19. oktober
BørneKultur på tur til Uggelhuse ............................. se midtersiderne
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér  
med de første kvindelige fotografer....................................... se nr. 3
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Tegn dit yndlingsdyr .................................................................... se nr. 7
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
Oplev ”Væk” – landet hvor affaldet forsvinder hen ........... se nr. 14
Grøn efterårsferie på Naturcenteret ....................................... se nr. 15
Flotte Billedrammer ...................................................................... se nr. 18 
Hårspænder ..................................................................................... se nr. 19
Pap-skulptur som trofæ .............................................................. se nr. 20
Kastali’a Teaterworkshop ............................................................ se nr. 21
Skygger og Magi ............................................................................ se nr. 22
Klip, riv, krads og fold din egen kunstbog ............................ se nr. 23
Mini Readathon .............................................................................. se nr. 24
Håndværker for en dag ............................................................... se nr. 25
Readathon........................................................................................ se nr. 26
Lav dit eget familieportræt… med lyd på! .......................... se nr. 27
Uhmmm bolsjer ............................................................................. se nr. 28
Kom og lav et monster ................................................................ se nr. 29
Selvforsvar........................................................................................ se nr. 30

Onsdag d. 20. oktober
BørneKultur på tur til Tånum ..................................... se midtersiderne
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér  
med de første kvindelige fotografer....................................... se nr. 3
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Tegn dit yndlingsdyr .................................................................... se nr. 7
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
Grøn efterårsferie på Naturcenteret ....................................... se nr. 15
Flotte Billedrammer ...................................................................... se nr. 18 
Pap-skulptur som trofæ .............................................................. se nr. 20
Kastali’a Teaterworkshop ............................................................ se nr. 21
Skygger og Magi ............................................................................ se nr. 22
Klip, riv, krads og fold din egen kunstbog ............................ se nr. 23 
Selvforsvar........................................................................................ se nr. 30
Spiludvikling med Spilpatruljen .............................................. se nr. 31
Familieportrætter fortæller  
– en udstilling du kan se og lytte til ........................................ se nr. 32
Drop-in skriveworkshop ............................................................. se nr. 33
Shyyy… hemmelige verdener .................................................. se nr. 34
Sy i filt ................................................................................................ se nr. 35
Kreative dage på slottet .............................................................. se nr. 36
Kunst og skulptur  
ved multikunstner Paul M. Cederdorff .................................. se nr. 37
Animation med Spilpatruljen ................................................... se nr. 38
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Torsdag d. 21. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér  
med de første kvindelige fotografer....................................... se nr. 3
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Tegn dit yndlingsdyr .................................................................... se nr. 7
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
Grøn efterårsferie på Naturcenteret ....................................... se nr. 15
Flotte Billedrammer ...................................................................... se nr. 18 
Pap-skulptur som trofæ .............................................................. se nr. 20
Skygger og Magi ............................................................................ se nr. 22
Håndværker for en dag ............................................................... se nr. 25
Selvforsvar........................................................................................ se nr. 30
Familieportrætter fortæller  
– en udstilling du kan se og lytte til ........................................ se nr. 32
Kreative dage på slottet .............................................................. se nr. 36
Børnejournalist ............................................................................... se nr. 39
Kom og lav seje blæksprutter ................................................... se nr. 40
Stunt-workshop ............................................................................. se nr. 41
Lav en drømmefanger ................................................................. se nr. 42
Stompworkshop med Christine Dueholm ........................... se nr. 43

Fredag d. 22. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér  
med de første kvindelige fotografer....................................... se nr. 3
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr.  5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Tegn dit yndlingsdyr .................................................................... se nr. 7
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
Flotte Billedrammer ...................................................................... se nr. 18 
Familieportrætter fortæller  
– en udstilling du kan se og lytte til ........................................ se nr. 32
Teaterlegestue ................................................................................ se nr. 44
Lav en magisk tryllestav .............................................................. se nr. 45
Byt til nyt ........................................................................................... se nr. 46
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Lørdag d. 23. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér  
med de første kvindelige fotografer....................................... se nr. 3
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Tegn dit yndlingsdyr .................................................................... se nr.  7
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
Bamsecroquis ................................................................................. se nr.  10
Familieportrætter fortæller  
– en udstilling du kan se og lytte til ........................................ se nr. 32
Prinsesse-teselskab ....................................................................... se nr. 47
Snitteværksted ............................................................................... se nr. 48

Søndag d. 24. oktober
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 2
Se, lyt og fotografér  
med de første kvindelige fotografer........................................se nr 3
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 5
Jagten på Lillefolket ..................................................................... se nr. 6
Klatring for alle i op til 16 meters højde ................................ se nr. 8
SøndagsFræs ................................................................................... se nr. 12
Familieportrætter fortæller  
– en udstilling du kan se og lytte til ........................................ se nr. 32

BørneKultur Ugen
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Alder: Alle

Tid: Lørdag d. 16.10. 
kl. 13.00

Sted: Værket,  
Mariagervej 6,  
Foyerscenen,  
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Det er total 
GRATIS, så kom og 
vær med til at starte 
BørneKultur Ugen 2021

Arrangør: BørneKultur 
Ugen og Værket

Åbning af BørneKultur Ugen 
Indhold: 
Formand Louise Høeg for Sundheds-, Idræts- & Kul-
turudvalget åbner den 24. BørneKultur Uge – talen 
tolkes så alle kan forstå, hvad der bliver sagt.

Blæseorkestret Søndermarken startede som skole-
orkester i 1967 og består af et tambourkorps og et 
brassband. Der lægges stor vægt på det sociale sam-
vær og specielt den store aldersforskel (pt. 6år – 44 år), 
gør at alle har det SUPER SJOVT sammen. Orkestret 
har flere faste traditioner fx det årlige orkesterstævne 
med Skægkær Blæserne og Aabenraa Skoleorkester 
samt den store koncert i Jazzteltet i Randers Festuge 
med kendte solister deriblandt Tom McEwan, Mek 
Pek, Andrea Heick Gadeberg og Thomas Eje. Orkestret 
spiller ofte til fødselsdage og jubilæer, spillede fød-
selsdags-surprise for Mads Langer.

Der bliver spillet op til sang og dans og du kan prøve 
at marchere med og prøv at svinge staven og hold 
rytmen. Det bliver blæsende godt.

Efter vi er blæst helt bagover, kommer Dyr i Drift og 
leverer et underholdende, musikalsk og lærerigt show 
for de store og små, for de unge og de grå. Bandet 
spiller sange om dyr fra hele verden. Der vil være san-
ge om dyr fra Afrika, fra skoven og fra havet. Genren 
kalder bandet edutainment, som er underholdning og 
læring blandet sammen i en pop/rock-musikramme. 
Det bliver underholdende og lærerigt!

Vi siger TAK til Rosa-Mynthe Kristoffersen, der har 
tegnet årets plakat med temaet ”STILLE”.

1
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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. 16.10. 
til og med søndag d. 
24.10. 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.  
Klippekortet kan også 
bruges i SøndagsFræs. 
Årskort 250 kr.  
Voksne gratis

Arrangør: Randers 
gymnastiske Forening

2

Se, lyt og fotografér med de 
første kvindelige fotografer 
Indhold: 
Gå på opdagelse i museets flotte fotoudstilling 
I Skyggen. Medbring smartphone med kamera. 
Løs sjove opgaver, scan QR-koder og lyt til foto-
grafierne. Besøg fotoatelieret og iscenesæt dig 
selv og din familie med skønne rekvisitter og del 
din billedhilsen på museets online gæstebog.

Alder: 6-14 år med eller 
uden deres voksne

Tid:  Fra lørdag d. 16.10. 
til og med søndag  
d. 24.10. Alle dage  
kl. 10.00-16.00

Sted: Museum Østjylland, 
Kulturhuset, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Museum 
Østjylland

3
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Klippeklistredag – Slip din 
kreative fe fri 
Indhold:  
Vi laver sjove kreative ting såsom bogmærker og 
farlige fisk. Vi slipper fantasien løs og klipper og 
klistrer og er megakreative.

Alder: Fra 5 år 

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

Sted: Randers Børnebib-
liotek, Stemannsgade 2, 
8900 Randers C 

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

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: ”Familien Addams” og 
Kagekampen”.

Alder: Tjekkes på 
hjemmesiden

Tid: Fra lørdag d. 16.10. 
til og med søndag d. 
24.10.

Sted: Thors Bakke 2,
8900 Randers C 

Tilmelding: Billet-
bestilling på 
www.nfbio.dk/randers

Andet: Tjek hjemmesiden 
for spilletider og priser - 
køb billetterne hjemmefra 
og undgå ventetiden ved 
billetlugen

Arrangør: Nordisk Film 
Biografer – Randers

5
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Tegn dit yndlingsdyr 
Indhold: 
Vores Randers Event Shop holder vi igen åben i 
forbindelse med efterårsferien.
Her har vi samlet informationer og smagsprøver på 
aktiviteter for børn og vi har særlige anbefalinger 
til bedsteforældre/børnebørn-oplevelser. Vi har 
indrettet et lille tegnehjørne for børn ”Tegn dit 
yndlingsdyr”. Hvis forældre/bedsteforældre skriver 
navn og e-mail bag på tegningen, kan barnebarnet 
deltage i konkurrencen om en flot bogpræmie. 

7
Alder: Alle

Tid: Fra lørdag d. 16.10. 
til og med lørdag d. 23.10. 
Alle dage kl. 10.00-15.00.

Sted: GoRanders,
Torvegade 14, 
8900 Randers C. 

Tilmelding: Ingen

Andet: Vinder trækkes 
lørdag den 23. oktober kl. 
12.30 i butikken. Det er 
ikke et krav, at man er til 
stede for at kunne vinde, 
men man må gerne

Arrangør: GoRanders

11

Jagten på Lillefolket
Indhold: 
Tag på sjov oldtidsjagt for hele familien. Udstyret 
med et kort over oldtiden bliver I sendt ind i ud-
stillingen på jagt efter et lillebitte oldtidsfolk, der 
gemmer sig i revner, hule træer og sprækker. Kan I 
mon finde dem? Museet uddeler et lille jagttrofæ 
til de tapre, der gennemfører.

Alder:  3-14 år med eller 
uden deres voksne

Tid:  Fra lørdag d. 16.10. 
til og med søndag 24.10. 
Alle dage kl. 10.00-16.00

Sted: Museum Østjylland, 
Kulturhuset, Stemanns-
gade 2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Museum 
Østjylland

6



Klatring for alle - i op til 
16 meters højde 
Indhold: 
Der er mange forskellige og super sjove klatreak-
tiviteter. Vi skal klatre på møbler, træne balance, få 
pulsen op og bare kravle på væggene. Alle både 
unge og gamle kan være med - vi bruger kun 
vægtgrænse 10 kg til 120 kg.

8
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Alder: Ingen aldersgræn-
se, men børn og unge 
under 18 år skal være 
ifølge med en voksen

Tid: Fra lørdag d. 16.10. 
til og med søndag d. 
24.10. Alle dage kl. 
10.00-16.00

Sted: KlatreAutomaten, 
Hadsundvej 164, 8930 
Randers NØ. Bybus 1A 
kører forbi

Tilmelding: Booking 
er en god ide via 
vores hjemmeside 
www.klatreautomaten.dk

Andet: Entre: Voksne kr. 
195,-. Børn og unge under 
18 år kr. 115,-

Arrangør: KlatreAuto-
maten
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Superkryb med ægte  
superkræfter 
Indhold:  
Anders Kofoed, kendt som TV2s dyreekspert, 
fortæller om utrolige SUPERKRYB med ægte super-
kræfter! Anders ved rigtig meget om dyr og han 
elsker at fortælle. 

Vidste du for eksempel, at superhelte fra tegnese-
rier er inspireret af de superkræfter, som kryb ude 
i naturen har? Og at det faktisk er krybene, der har 
de ÆGTE superkræfter? 

Det er de kryb, Anders kalder SUPERKRYB. Ét af 
dem kan endda sprøjte med lim, et andet kan 
klone sig selv! 

Anders er biolog og har før arbejdet som 
naturformidler i ZOO, hos Den Blå Planet og på 
Danmarks Akvarium. Nu er han fast tilknyttet TV2 
som dyreekspert

Alder: Fra 3 år

Tid: Lørdag d. 16.10. 
kl. 11.00-12.00

Sted: Kulturhusets sal, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
nødvendig på 
www.randersbib.dk

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

9

Bamsecroquis 
Indhold:  
Vi tegner efter bamser og andre tøjdyr. Det kræver 
ingen forudsætninger, kun lysten til at tegne. Vi 
tegner med tusser, blyant, kridt og pensler – det er 
sjovt. Man må gerne medbringe sin yndlingsbamse.

Alder: 5-12 år

Tid: Lørdag d. 16.10. og 
lørdag d. 23.10. Begge 
dage kl. 11.00-13.00

Sted: Randers Kunst-
museum, 2. sal, Stemanns-
gade 2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ja - max 
15 deltagere på info@
randerskunstmuseum.dk

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Kunstmuseum

10
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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 næs-
ten 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. Og så 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. 17.10. 
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 
du kan låne og klubben 
sørger for at have ekstra 
grej med til at binde for 
enden af linen samt agn

Arrangør: Randers 
Sportsfiskerklub

11



Vi pynter flotte cupcakes 
Indhold: 
Randers Børnebibliotek inviterer børn i alderen 
8-13 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.

Alder: 8-13 år

Tid: Mandag d. 18.10. kl. 
9.00-9.45, kl. 10.00-10.45 
og kl. 11.00-11.45

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
nødvendig på 
www.randersbib.dk

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek

13
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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.

Alder: 0-12 år

Tid: Søndag d. 17.10. og 
søndag d. 24.10. Anbefa-
ling: Kl. 9.00-10.30: Fami-
lier 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. Pris: 
Personligt 10 klips kort 
360 kr. (Et klip pr. besøg 
– forældre gratis/kortet 
kan også benyttes i Store 
Hoppeland) eller børn 45 
kr./voksne 25 kr.

Andet: Se flere oplysninger 
på www.rgf.dk

Arrangør: Randers 
gymnastiske Forening

12
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Oplev ”Væk” – landet hvor 
affaldet forsvinder hen 
Indhold: 
Hvor bliver jeres affald af, når skraldemanden har 
tømt skraldespanden? Og hvordan får vi tryllet dine 
tomme sodavandsdåser og leverpostejsbakker om 
til pengesedler? Hiv familien op af sofaen og kom 
og se, hvad der sker med affaldet, når skraldeman-
den har kørt det ”væk”. Her er masser af maskiner og 
store køretøjer, så der er nok at kigge på og tænke 
over – både for børn og voksne.
Efter rundvisningen åbner vi Affaldsskolens værk-
sted. Her kan I bl.a. splitte noget elektronik ad eller 
prøve jeres viden af på vores store affaldspyramide. 
I kan også udfolde jer kreativt med at lave en pung 
ud af mælkekartoner, en halloween-flagermus eller 
et toiletrulle-dyr.

Alder: Fra 5 år

Tid: Mandag d.18.10. 
kl. 9.30-11.30 med 
efterfølgende værksted fra 
11.30-12.30.
Mandag d.18.10. kl. 13.00-
15.00 med efterfølgende 
værksted fra 15.00-16.00.
Tirsdag d. 19.10. kl. 9.30-
11.30 med efterfølgende 
værksted fra 11.30-12.30.
Tirsdag d.19.10. kl. 13.00-
15.00 med efterfølgende 
værksted fra 15.00-16.00

Sted: Randers Affaldster-
minal, Romalt Boulevard 
64, 8960 Randers SØ. 
(Bemærk, at det er Randers 
Affaldsterminal og ikke 
Randers Genbrugsplads). Vi 
mødes i Skolestuen

Tilmelding: Bindende 
tilmelding efter først til 
mølle-princippet skal ske 
på www.affaldsskolen.
dk. Klik på ”Oplev ”Væk” i 
efterårsferien”

Andet:  Der er en del tung 
trafik på Randers Affald-
sterminal. Derfor skal alle 
bære en af de udleverede 
trafikveste og følges med 
gruppen. Børn skal følges 
med en voksen. Det meste 
af turen foregår udendørs 
– klæd jer på efter vejret. 
Vi går og står en del, så 
turen er ikke velegnet for 
gangbesværede

Arrangør: Affaldsskolen 
på Randers Affaldsterminal

14



Kom til Bamsebal 
Indhold: 
Ta’ din yndlingsbamse med til et drøn af et 
Bamsebal. 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. 18.10. 
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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Grøn efterårsferie på 
Naturcenteret 
Indhold: 
Det er efterår og skolerne holder ferie, så 
Naturcenteret har mandag til torsdag en masse 
sjove aktiviteter I kan være med til! Vi snitter, 
nøgler træer, spiller kraniespil, fanger vanddyr og 
har tændt bål så det er klar til pandekagebagning 
eller til at varme jeres medbragte mad! I kan tage 
på tur i engene eller besøge Naturcenterets dyr.

Alder: Børnefamilier

Tid: Fra mandag d. 18.10. 
til og med torsdag d. 
21.10. Alle fire dage 
kl. 10.00-14.00

Sted: Randers Naturcenter, 
Gudenåvej 20, 
8920 Randers NV

Tilmelding: Ingen

Andet: Medbring tøj efter 
vejret og gerne madpakke

Arrangør: Randers 
Naturcenter
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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: Knud Erik Jensen (guitar), 
Sune Rahbek (trommer), Anette Buonaventzen 
(sang), Frederik Hagner (bas), Stephen Nørlykke 
(klaver) og Jan Naaijen (keyboard).
Vi slutter dagen med en lille koncert kl. 13.30. Du 
må meget gerne medbringe eget instrument.

Alder: 10-14 år

Tid: Mandag d. 18.10. 
kl. 10.00-14.00

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

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

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Flotte Billedrammer
Indhold: 
Dekorér din helt egen billedramme af flotte 
genbrugsmaterialer. Vi har små soldater, flotte 
blomster og masser af glimmer.

Alder: Fra 5 år

Tid: Fra mandag d. 18.10. 
til og med fredag d. 22.10. 
Alle dage kl. 12.00-17.00

Sted: Finderiet, Grenåvej 
19, 8960 Randers SØ

Tilmelding: Ingen

Andet: Den første ramme 
er gratis. Hvis du vil lave 
flere, koster de 20 kr. 
stykket

Arrangør: Finderiet
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BørneKultur Ugen



BØRNEKULTUR PÅ TURBØRNEKULTUR PÅ TUR
20 ÅRS JUBILÆUM – 20 ÅRS HISTORIER

BØRNEKULTUR PÅ TURBØRNEKULTUR PÅ TUR
202 1202 1

BørneKultur på tur, i samarbejde med lokale og aktører laver Kulturelt Samvirke spændende, sjove, 
anderledes og fordybende aktiviteter for landsbyens 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 maleglade, de spontane, de fantasifulde, de legende og dem der bare gerne vil fordybe sig.  
ALT ER GRATIS!

ALT ER GRATIS!

Øster Tørslev - mandag d. 18. oktober kl. 10.00-14.00
Ommersysselhallen - Stangerumvej 14, 8983 Gjerlev J

Uggelhuse - tirsdag d. 19. oktober kl. 10.00-14.00
Uggelhuse forsamlingshus - Bygaden 8, 8960 Randers

Tånum – onsdag d. 20. oktober kl. 10.00-14.00
Tånum forsamlingshus - Gl. Viborgvej 188, 8920 Tånum
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BørneKultur på tur, i samarbejde med lokale og aktører laver Kulturelt Samvirke spændende, sjove, 
anderledes og fordybende aktiviteter for landsbyens 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 maleglade, de spontane, de fantasifulde, de legende og dem der bare gerne vil fordybe sig.  
ALT ER GRATIS!

ALT ER GRATIS!

Øster Tørslev - mandag d. 18. oktober kl. 10.00-14.00
Ommersysselhallen - Stangerumvej 14, 8983 Gjerlev J

Uggelhuse - tirsdag d. 19. oktober kl. 10.00-14.00
Uggelhuse forsamlingshus - Bygaden 8, 8960 Randers

Tånum – onsdag d. 20. oktober kl. 10.00-14.00
Tånum forsamlingshus - Gl. Viborgvej 188, 8920 Tånum



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 ikke mulighed for at købe mad og drikke, så husk at ta’ en god og 
sund madpakke med.
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Der er 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 spæn-Her kan du se de forskellige spæn-
dende aktiviteter, du kan være med i:dende aktiviteter, du kan være med i:

Shyyy…. hemmelige verdener 
Du kan fremstille stille drømme og hemmelige verdener af 
ReMida materialer. BørneKultur Ugens tema er “Stille”. De fleste 
drømme er heldigvis stille. Af genbrugsmaterialer kan du, i en 
æske, fremstille lige hvad du drømmer om. Måske drømmer du 
om at rejse jorden rundt eller at dykke langt ned på havets bund 
eller måske drømmer du om at få en kanariefugl... alle drømme 
kan blive til “virkelighed”.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: ReMida Randers.
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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 spæn-Her kan du se de forskellige spæn-
dende aktiviteter, du kan være med i:dende aktiviteter, du kan være med i:

Bogdomino eller bogtårn
Hvor lang en bogdomino kan du lave med bøgerne? Hvor højt 
et bogtårn kan du bygge? Kig i kassen med brugte bøger og byg 
sammen med dine venner.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Randers Børnebibliotek.
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Lillefolket på tur 
Lillefolket, den lille skøre vikingfamilie fra oldtidsudstillingen på 
Museum Østjylland, findes nu som påklædningsdukker. Farvelæg 
og klip den lille familie og alt deres seje vikingetøj ud. Påklæd-
ningsdukkerne får du selvfølgelig med hjem.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Museum Østjylland. 
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Tegnehjørnet
Indhold: Find dit yndlingsdyr, legetøj, penalhus, et bæger med 
popcorn og noget helt fjerde og tegn det, så det ligner det, du ser 
eller bliver til en sjov tegning. En af BørneKultur Ugens dygtige 
tegnere vil hjælpe dig med gode tips og tricks.

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



Klæd dig ud
Teaterskolen Kastali’a har fundet søde, spændende, mærkelige 
og eventyrlige kostumer frem fra deres gemmer. 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.

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 til også at bytte.

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

27



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

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Teaterskolen Kastali’a.

Læs en bog i den  
hyggelige bogormestol
Bogormen kommer med en kurv med en masse gode bøger. Du 
kan læse, mens bogormen kigger dig over skulderen eller måske 
kan du få en voksen til at læse en historie højt for dig.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Randers Børnebibliotek.
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Popcorn
Nordisk Film Biografer Randers har været så søde at 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 fra 1961 og hør de 
fascinerende historier om bilen og Zonen.
Køretøjet har gjort tjeneste på Bornholm og er en af de to sidste 
Zonekranbiler i Danmark. Du må også gerne komme op at sidde 
i bilen.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: Zone-Redningskorpsets Venner.
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Brætspil og perler
Vi har perler i massevis og indendørs spil (Kalaha, Ludo, terninger osv.)

Sted: Tånum.
Arrangør: Tånum Forsamlingshus.

”Syng sammen” med  
Budtz Elmelund Duo
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.
Budtz Elmelund Duo er Karoline Budtz og Peter Elmelund 
og de står for den store FinaleFællessang kl. 13.30-14.00.

Sted: Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum.
Arrangør: BørneKultur Ugen.
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Hårspænder
Indhold:  
Har håret vokset sig lidt for langt, så kom og lave 
nogle seje hårspænder. Vi laver både sjove, seje 
og smukke hårspænder. Det er kun din fantasi, 
der sætter grænsen. Vi pynter med perler, filt og 
meget mere.

Alder: Fra 3 år

Tid: Tirsdag d. 19.10. 
kl. 10.00-12.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Pap-skulptur som trofæ 
Indhold: 
Pap gør ikke meget væsen af sig. Helt stille er det en 
del af vores hverdag. Pap i æggebakken, flyttekas-
sen, bølgepap. Pap... pap... og genbrugspapir. 
Men hvad sker der, hvis vi bruger det som materia-
le i en kunstworkshop?
Når vi bruger pap til et relief med Sørøver Sally 
eller en undervandsbåd, så vi kan komme ud på de 
store bølger eller helt ned på havets bund.
Hvor kunne du tænke dig at rejse hen i fantasiens 
og kunstens verden og hvilket trofæ, vil du tage 
med hjem?

Alder: 7-13 år, men 
mindre børn er også 
velkomne ifølge med 
voksne

Tid: Fra tirsdag d. 19.10. 
til og med torsdag d. 
21.10. Alle tre dage 
kl.10.00-14.00

Sted: GAIA Akademi, 
Lene Bredahls Gade 10, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Åbent værksted 
– kom og gå som du har 
lyst til

Arrangør: GAIA Akademi
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Kastali’a 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 Kastali’a Teaterwork-
shop, hvor du kan afprøve dig som skuespiller. 
Vores begyndelse er seje piger og drenge, 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 teaterstykke ud fra din 
rolle. 
Onsdag sluttes af med en lillebitte teaterforestil-
ling for forældre kl. 13.00.

Alder: 8-12 år

Tid: Tirsdag d. 19.10. og 
onsdag d. 20.10. 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
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Skygger og Magi 
Indhold: 
Akvarelworkshop for børn og deres voksne. 
Vi skal male med akvarel og prøve at fange det 
mystiske og spændende, der ligger i skyggen, 
der hvor vi kun kan ane noget – er der noget eller 
nogen eller er der ikke?  Uanset om du maler heste, 
lastbiler eller fantasidyr, der svømmer i flødeskum, 
så kom til akvarelworkshop hos AOF

Alder: Fra 6 år

Tid: Fra tirsdag d. 19.10. 
til og med torsdag d. 
21.10. Alle tre dage 
kl. 10.00-14.00

Sted: AOF Randers, 
Odinsgade 4, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ja, på mail 
til: anth@aof.dk eller på 
tlf. 69607005

Andet: Gratis for børn. 
Voksne kr. 50,- pr. dag

Arrangør: AOF Randers
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Klip, riv, krads og fold – din 
egen kunstbog
Indhold:  
Kom på besøg i Kunstmuseets nye Vidundervogn 
foran Kulturhuset og på Kunstmuseet 2. sal, hvor 
vi eksperimenterer med kunstbøger. I Vidunder-
vognen trykker du din egen bog, som du herefter 
arbejder videre på i Kunstmuseets værksted på 2. 
sal. Vi bruger museets særudstilling som inspirati-
on på workshoppen.

Alder: 5-12 år

Tid: Tirsdag d. 19.10 og 
onsdag d. 20.10. Begge 
dage kl. 10.00-14.00

Sted: I Vidundervognen 
udenfor Kulturhuset, 
Kunstværkstedet og 
Kunstmuseet på 2. sal, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Kunstmuseum
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Mini Readathon – nonstop 
læsning i 7 timer
Indhold: 
Kl. 12.00 bliver Readathon skudt i gang og vi skal 
læse nonstop i 7 timer, kun afbrudt af forskellige 
happenings og spisning.

Alder: 10-12 år

Tid: Tirsdag d. 19.10. 
kl. 12.00-19.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
nødvendig på 
www.randersbib.dk

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Håndværker for en dag 
Indhold: 
Børnene kan prøve kræfter med en række hånd-
værksfag med hjælp fra de pensionerede frivillige 
håndværkere. De kan fx prøve at smede, lave smyk-
ker, være damefrisører, tage selfies i fotografens 
atelier, male, lave sivflet og arbejde med træ. Alle 
får deres produkter med hjem.

Alder: 5-12 år, dog min. 
8 år for at smede

Tid: Tirsdag d. 19.10. og 
torsdag d. 21.10. Begge 
dage kl. 12.00-16.00

Sted: Håndværksmuseet, 
Lille Rosengård 16, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Museum 
Østjylland Håndværks-
museet

25

Readathon
Indhold: 
Readathon er nonstop 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 happe-
nings og spisning

Alder: 13-20 år

Tid: Tirsdag d. 19.10. fra 
kl. 12.00 til onsdag d. 
20.10. kl. 12.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
nødvendig på 
www.randersbib.dk

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Lav dit eget familieportræt… 
med lyd på!
Indhold:  
Kom ind på museet og lav dit eget skøre, sjove eller 
søde familieportræt med lyd på og bliv del af en 
udstilling på museet.
Museet har inviteret to kunstnere fra En Hemme-
lig Klub til at hjælpe med at skabe en fantastisk 
udstilling fyldt med herlige familieportrætter, der 
fortæller deres egen historie. Fotoworkshoppen 
er åben fra kl. 12.30-15.30. Du bestemmer selv, 
hvornår du kommer og hvor længe du bliver. Dit 
familieportræt bliver en del af udstillingen Familie-
portrætter fortæller, der kan opleves på Museum 
Østjylland efterårsferien ud.

Alder: Fra 3 år og op

Tid: Tirsdag d. 19.10. 
kl. 12.30-15.30

Sted: Museum Østjylland, 
Kulturhuset, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Museum 
Østjylland
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Uhmmm bolsjer
Indhold: 
Vi fremstiller bolsjer med smag af æteriske olier og 
naturlig farve. Alle får tildelt en klump bolsje masse, 
som rulles i stænger og klippes til bolsjer. Det er 
sjovt at lave bolsjer, men der kan være kø. I får et 
nummer, når I kommer. Der er lavet en ventework-
shop, hvor temaet er blomster.

Alder: Alle

Tid: Tirsdag d. 19.10. 
kl. 13.00-15.00

Sted: Fritidscenteret, 
Vestergade 15, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Byøkologisk 
Forum og ReMida
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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: Tirsdag d. 19.10. 
kl. 13.00-15.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Selvforsvar
Indhold: 
Prøv selvforsvar – i et sikkert og hyggeligt 
træningsmiljø. Lær forsvar mod fx kvælergreb 
eller slag. Vi har også sparkepuder og gennem-
brydningsplader, som gerne må få nogle slag og 
spark. Træningen vil foregå i vores egne lokaler, 
hvor forældre kan kigge med gennem store 
vinduer i vores opholdsrum

Alder: Fra 7 år

Tid: Fra tirsdag d. 19.10. 
til og med torsdag d. 
21.10. Alle tre dage 
kl. 17.30-18.30

Sted: Budokan, 
Messingvej 35, 
8940 Randers SV

Tilmelding: Ingen

Andet: Bybus nr. 3 holder 
to minutters gang fra 
lokalerne

Arrangør: Budokan

30



37

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.

Alder: 9-13 år

Tid: Onsdag d. 20.10. 
kl. 9.00-12.00

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

Tilmelding: Tilmelding 
nødvendig via 
www.randersbib.dk

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Familieportrætter fortæller 
– en udstilling du kan se og 
lytte til
Indhold: 
Kom ind på museet og oplev udstillingen Familie-
portrætter fortæller. Udstillingen er lavet af muse-
ets gæster, der har skabt familieportrætter med lyd 
på. Medbring din smartphone, scan portrætternes 
QR-koder og lyt til vores gæsters finurlige og 
vidunderlige familieportrætter.

Alder: Alle aldre

Tid: Fra onsdag d. 20.10. 
til og med søndag 24.10. 
Alle dage kl. 10.00-16.00

Sted: Museum Østjylland, 
Kulturhuset, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Museum 
Østjylland
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Drop-in skriveworkshop 
Indhold:  
Er du vild med at skrive – eller vil du gerne blive 
bedre til at skrive?
Kom og vær med til vores drop in-skriveworkshop, 
hvor du kan komme forbi og skrive en historie, som 
vil blive udstillet i biblioteket. Vi hjælper dig i gang 
ved hjælp af forskellige sjove skriveøvelser.
Vi har forskellige skriveredskaber, som du kan 
låne – men du må gerne tage din egen pc med. Vi 
skriver løs fra klokken 10-14. Du kan bare komme 
og være med.

Alder: 7-16 år

Tid: Onsdag d. 20.10. 
kl. 10.00-14.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Shyyy... hemmelige verdener
Indhold: 
BørneKultur Ugens tema er “Stille”. De fleste drøm-
me er heldigvis stille. Af genbrugsmaterialer kan 
du, i en æske, fremstille lige hvad du drømmer om. 
Måske drømmer du om at rejse jorden rundt eller 
at dykke langt ned på havets bund eller måske 
drømmer du om at få en kanariefugl… alle drøm-
me kan blive til virkelighed

Alder: 3-12 år

Tid: Onsdag d. 20.10. 
kl. 10.00-14.00

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

Tilmelding: Sms til 
20687750

Andet: Gratis

Arrangør: ReMida 
Randers
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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: Onsdag d. 20.10. 
kl. 10.00-14.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Kreative dage på slottet 
Indhold: 
Vi drejer i ler, laver redekasser i træ, fletter i siv 
og pil, stenmaling m.m. og kreerer perlesmykker. 
Udfordringer for alle aldre.

Alder: Familiearrange-
ment for børn og voksne

Tid: Onsdag d. 20.10. og 
torsdag d. 21.10. Begge 
dage kl. 10.00-16.00

Sted: Fussingø Slot, 
Vasevej 9, Fussingø, 
8920 Randers NV

Tilmelding: Ingen – bare 
mød op

Andet: Gratis

Arrangør: Fussingø- 
gruppen
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Kunst og skulptur ved  
multikunstner Paul M.  
Cederdorff
Indhold:  
Paul M. Cederdorff viser sine egne værker og 
hjælper med udformning af vores egen kunst. Vi 
skal forme vore egne skulpturer i voks og udstille 
værkerne.

Alder: Børn og (bedste)
forældre

Tid: Onsdag d. 20.10. 
kl. 11.00-17.00

Sted: Langå Kulturhus, 
Bredgade 4, 8870 Langå. 
Bus nr. 231 eller tog til 
Langå

Tilmelding: Til Dorthe 
på mail: 
tapomayi.dtn@gmail.com

Andet: Ring med evt. 
spørgsmål til tlf.: 2681 
4941

Arrangør: Langå 
Kunstforening
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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.
I denne workshop arbejder du sammen med 2-3 
andre om den samme computer og udvikler en 
lille film enten med de givne figurer eller laver selv 
en 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. 20.10. 
kl. 13.00-17.00

Sted: Kulturhusets sal, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
via www.randersbib.dk

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Børnejournalist 
Indhold:  
Vi inviterer dig til at prøve en dag som journalist 
og efterfølgende få din artikel og foto i net-
avisen  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 vink-
ler til artiklen. Herefter tager børnejournalisterne 
på egen hånd ud i Randers og dækker den idé, de 
har med artikel og foto.  Der er deadline kl. 14.00, 
hvor artikler og foto sendes til RANDERSiDAG og 
efterfølgende kan ses på www.randersidag.dk.

Alder: Fra 12 til 16 år

Tid: Torsdag den 20.10. 
kl. 9.00-15.00

Sted: Underværket, 
Stemannsgade 9c (1. sal 
ved siden af elevatoren), 
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 
og BørneKultur Ugen
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Kom og 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.

Alder: Fra 3 år

Tid: Torsdag d. 21.10. 
kl. 10.00-12.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Stunt-workshop
Indhold:  
Det hele er bluff og morskab – kom og få en på 
sylten på corona-afstand! Stunt-instruktør David 
Hundebøll underviser for 24. år i træk i, hvordan 
man slår, så det ikke gør ondt, men ser temmelig 
drabeligt ud. Det hele er planlagt uheld!

Alder: Fra 6 år

Tid: Torsdag d. 21.10. 
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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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 drømmefangerens tråde. Du kan lave din helt 
egen skovdrømmefanger på biblioteket.

Alder: Fra 5 år

Tid: Torsdag d. 21.10. 
kl. 13.00-15.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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Stompworkshop med 
Christine Dueholm 
Indhold:  
Stomp! Så bliver der gang i stokke, baljer, tønder – alt 
muligt, man kan få lyd ud af! Vi lærer fede grooves 
og remser, laver bodypercussion og spiller på sjove 
instrumenter. Christine medbringer instrumenter til 
alle – baljer, tønder, stokke, pudseklodser og raslere 
m.m. Det kræver ingen forkundskaber. Alle kan være 
med. Vi lærer et stomp-arrangement, øver os og 
slutter af med en lille koncert for bibliotekets gæster 
og forældre/søskende.

Alder: 8-12 år

Tid: Torsdag d. 21.10. 
kl. 15.00-16.00

Sted: Kulturhusets sal, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Tilmelding 
nødvendig via 
www.randersbib.dk

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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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 ko-
stumer på, mens andre vil have udfordring til sprog 
og krop. Alle kan deltage og få en sjov oplevelse.

Alder: 5-7 år

Tid: Fredag d. 22.10. 
kl. 10.00-11.30 (indlagt 
 pause, hvor den medbragte 
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. Voksne er velkomne, 
men kun i hyggehjørnet 
(dør om dør med Teater-
legestuen), hvor der kan 
hygges med en kop kaffe 
eller te. Kl. 11.15 inviteres 
de voksne ind til en lille 
festlig afslutning

Arrangør: Teaterskolen 
Kastali’a
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Lav en magisk tryllestav
Indhold:  
Fremtryl din egen magi ved hjælp af din egen ma-
giske 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.

Alder: Fra 5 år

Tid: Fredag d. 22.10. 
kl. 10.00-14.00

Sted: Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, 
8900 Randers C

Tilmelding: Ingen

Andet: Gratis

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek
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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 lege-
tøj, du gerne vil have ved Børnebyttemarkedet. 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 Mødrehjælpen. 
Hvorfor skal jeg bytte og ikke sælge? Fordi du kan 
blive lige så glad for en dukke, du har byttet, som 
en du har købt og så kan du gøre andre glade med 
dit legetøj.

Alder: Fra 0 år

Tid: Fredag d. 22.10. 
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

Arrangør: BørneKultur 
Ugen og Underværket
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Prinsesse-teselskab
Indhold:  
Prinsesser inviteres til hyggeligt teselskab. 
Prinsesserne skal komme udklædte, og der vil 
være tre ægte hofdamer til at hygge og nusse om 
prinsesserne. Prinsesserne skal selvfølgelig præ-
senteres 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-teselskab.

Alder: 4-7 år

Tid: Lørdag d. 23.10. 
kl. 11.00-12.30

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

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

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

Arrangør: BørneKultur 
Ugen og Teaterskolen 
Kastali’a
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Snitteværksted 
Indhold: 
Vi stiller op med snitteværktøjskassen og Snit-
te-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 varm suppe og 
bager brød over bål!

Alder: 5-15 år og børne-
familier generelt

Tid: Lørdag d. 23.10. 
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: Ingen

Andet: Tag din egen dolk 
med – eller lån værktøj 
af os!

Arrangør: Natur & 
Ungdom Randers
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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 2022.

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 2021 mulig:

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

Sundheds-, Idræts- & Kulturudvalget

ØSTJYLL AND

Landsbypuljen

BørneKultur Ugen



På gensyn i 2022På gensyn i 2022
Plakat og forside er lavet af Rosa-Mynthe Kristoffersen,  

11 år fra Randers Lilleskole. Tema ”STILLE”

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

Vinder 2021 Rosa-Mynthe


