
BØRNEKULTUR  UGEN

 

Børnekultur Ugen 2022
UGE 42, DEN 15.- 23. OKTOBER 2022

HURRA… DET ER 25. GANG BØRN OG KULTUR ER I CENTRUM I RANDERS OG OMEGN.

Kulturelt Samvirke har gennem mange år i skolernes efterårsferie afholdt BørneKultur Ugen i 
Randers med forskellige spændende aktiviteter. Vi håber jeres forening, institution og/eller 
kultursted vil tilbyde aktiviteter i løbet af denne uge for børn og unge.

Til ugen trykkes 10.000 programmer, der uddeles til alle skolebørn i Randers kommune og til div.
institutioner. Plakat og program smykkes af en vindertegning, der udvælges af et kunstpanel. 
Temaet i år er ”HURRA”.

Åbningen af BørneKultur Ugen sker lørdag den 15. oktober Kl. 13.00 på Værket. 

Vi håber din forening/institution vil være med til at give børn en uforglemmelig uge. Børnene
skal have mulighed for fest, leg, workshops, skuespil, sport og meget andet i efterårsferien.
BørneKultur Ugen giver børn og deres voksne mulighed for at være aktive sammen. I må meget
gerne bruge fantasien og lave aktiviteter, der ligger sig op af emnet ”HURRA”.

Foreningerne/institutionerne planlægger selv aktiviteten og om den skal gennemføres flere 
gange, i flere dage, flere steder og til hvilken aldersgruppe den henvender sig.

Også i år er ”BørneKultur på tur” en del af BørneKultur Ugen. Fra mandag d. 17. oktober til 
onsdag d. 19. oktober besøges tre forskellige landsbyer. En minibus pakket med div. materialer 
og voksne kører til henholdsvis Ommersysselhallen i Øster Tørslev, Tånum og Asferg 
Forsamlingshus. 
Der vil blive aktiviteter fra kl. 10.00 til 14.00. Hvis dit sted ønsker at blive en del af 
”BørneKultur på tur” skal det vedhæftede skema udfyldes.

Foreninger/institutioner, der ønsker at deltage i BørneKultur Ugen og/eller BørneKultur på tur, 
skal tilmelde sig på tilmeldingsskema inden den 26.8. 2022.

Det er gratis at blive optaget i programmet og foreninger/institutioner, der ønsker økonomisk
støtte til gennemførelse af aktivitet til f.eks. materialer, transport og professionel bistand kan
søge om tilskud. 
OBS! Send gerne fotos til programmet. 
Husk! Der skal vedlægges et budget. Efter afholdelse vil det bevilligede beløb blive udbetalt
mod aflevering af kvitteringer. Den 1. december er deadline for tilbagebetaling. 

Har du spørgsmål, så kontakt BørneKultur Ugens sekretariat, træffetid hver mandag kl. 9–12.
(ferielukket i  juli).  Koordinatorer  Jan Værum Tlf. 28832342/41263745 eller send en mail  til:
bkugen@gmail.com - du kan finde mere på vores nye hjemmeside www.bornekulturugen.dk – og
du kan finde os på Facebook: BørneKultur Ugen
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VI HÅBER I VIL VÆRE MED TIL AT SYNLIGGØRE DE MANGE POSITIVE TILBUD, SOM ER TIL BØRN I
HELE RANDERS KOMMUNE OG DERMED VÆRE MED TIL AT FEJRE DEN 25.BØRNEKULTUR UGE.

OBS: - Hele tilmeldingsskemaet skal udfyldes (kan også hentes på www.bornekulturugen.dk)

- Vi er opmærksomme på, at der kan ske ændringer i programmet i tilfælde af, at den 
ønskede aktivitet ikke bevilges hele det søgte tilskud.  

Med venlig hilsen
Kulturelt Samvirke

Styregruppen for BørneKultur Ugen

Børnebiblioteket                Kulturelt Samvirke            Koordinator         
Sanne Andersen                   Solvej Sørensen                  Jan Værum
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