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Kære Børn
HURRA - Så er det her: - Programmet for BørneKultur Ugen 2022.

Den 25. 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 25. gang. 

Stop programmet i baglommen og gå på opdagelse fra lørdag den 
15. oktober til søndag den 23. oktober 2022. Det eneste, du skal, er 
at bladre rundt i programmet og finde lige netop de aktiviteter, du 
og dine venner, forældre eller bedsteforældre vil nyde sammen.

Lørdag d. 15. oktober kl. 13.00 åbner vi BørneKultur Ugen på 
Værket med et dansebrag med Ahm Dance Studio samt trylleri 
og stand-up for børn med Comedyklubben Junior. Her kan 
du være med til at give BørneKultur Ugen en festlig start. Der 
er gratis adgang, hvis bare man råber HURRA, 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 for 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 store og små børn.

Med venlig hilsen og god fornøjelse

Formand Annemarie Winther for Kulturelt Samvirke Randers og 
koordinator for BørneKultur Ugen 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 læse mere om aktiviteterne. 
Rigtig god fornøjelse!

UGEPROGRAMUGEPROGRAM
Lørdag d. 15. oktober
Åbning af BørneKultur Ugen ..................................................... se nr. 1
Den grimme ælling – børneteater med Teatret Lampe ..... se nr. 2
Magi på Naturcenteret ................................................................ se nr. 3
Dukketeater om Sigurd Dragedræber ................................... se nr. 4
Kreativ med bogmærker ............................................................. se nr. 5
Bamsecroquis ................................................................................. se nr. 6
Historier i hulen – højtlæsning for dig og din familie ......... se nr. 7
Efterårs- og halloweenoplevelser i Randers City ............... se nr.  8
Så går den vilde skattejagt ......................................................... se nr. 9
Bamsejagt ......................................................................................... se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr.  12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13

Søndag d. 16. oktober
Så går den vilde skattejagt ......................................................... se nr. 9
Bamsejagt ........................................................................................ se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr. 12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13
Lystfiskeri i midten af Randers .................................................. se nr. 14
Karate ................................................................................................. se nr. 15
SøndagsFræs ................................................................................... se nr. 16

Mandag d. 17. oktober
BørneKultur på tur til Øster Tørslev ......................... se midtersiderne
Efterårs- og halloweenoplevelser i Randers City ............... se nr. 8
Bamsejagt ........................................................................................ se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr. 12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13
Kom til Bamsebal ........................................................................... se nr. 17
Rullinger med sejt hår .................................................................. se nr. 18
Spil Rock – kom til Bandworkshop .......................................... se nr. 19
Cheerleading................................................................................... se nr. 20
Regnbue pop up-kort .................................................................. se nr. 21
Amerikansk Fodbold .................................................................... se nr. 22
Efterårsferie på Naturcenteret .................................................. se nr. 23
Cirkus & Gøgl................................................................................... se nr. 24

BørneKultur Ugen
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Tirsdag d. 18. oktober
BørneKultur på tur til Tånum ..................................... se midtersiderne
Efterårs- og halloweenoplevelser i Randers City .................. se nr. 8
Så går den vilde skattejagt ......................................................... se nr. 9
Bamsejagt ........................................................................................ se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr. 12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13
Amerikansk Fodbold .................................................................... se nr. 22
Efterårsferie på Naturcenteret .................................................. se nr. 23
Cirkus & Gøgl................................................................................... se nr. 24
Sværd i vilde farver ....................................................................... se nr. 25
BørneKultur Ugen kaprer Radio ABC ..................................... se nr. 26
Mini Readathon – nonstop læsning i 7 timer ...................... se nr. 27
Uhmmm bolsjer ............................................................................. se nr. 28
Kastali’a Teaterworkshop ............................................................ se nr. 29
Readathon - nonstop læsning i 24 timer .............................. se nr. 30
Floorball ............................................................................................ se nr. 31
Håndværk i børnehøjde .............................................................. se nr. 32
Fold din egen lanterne ................................................................ se nr. 33
Selvforsvar........................................................................................ se nr. 34

Onsdag d. 19. oktober
BørneKultur på tur til Asferg ...................................... se midtersiderne
Efterårs- og halloweenoplevelser i Randers City ............... se nr. 8
Så går den vilde skattejagt ......................................................... se nr. 9
Bamsejagt ........................................................................................ se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr. 12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13
Amerikansk Fodbold .................................................................... se nr. 22
Efterårsferie på Naturcenteret .................................................. se nr. 23
Cirkus & Gøgl................................................................................... se nr. 24
Kastali’a Teaterworkshop ............................................................ se nr. 29
Fold din egen lanterne ................................................................ se nr. 33
Selvforsvar........................................................................................ se nr. 34
Regnbueskeer ................................................................................. se nr. 35
Drømmefangere ............................................................................ se nr. 36
Tusind måder at tegne på .......................................................... se nr. 37
Kunst og skulptur .......................................................................... se nr. 38
Hvornår har du sidst råbt HURRA? .......................................... se nr. 39
Kreative Værksteder ...................................................................... se nr. 40
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Torsdag d. 20. oktober
Efterårs- og halloweenoplevelser i Randers City ............... se nr. 8
Så går den vilde skattejagt ......................................................... se nr. 9
Bamsejagt ........................................................................................ se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr. 12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13
Efterårsferie på Naturcenteret .................................................. se nr. 23
Cirkus & Gøgl................................................................................... se nr. 24
Floorball ............................................................................................ se nr. 31
Håndværk i børnehøjde .............................................................. se nr. 32
Fold din egen lanterne ................................................................ se nr. 33
Selvforsvar........................................................................................ se nr. 34
Hvornår har du sidst råbt HURRA? .......................................... se nr. 39
Kreative Værksteder ...................................................................... se nr. 40
Musikleg med Budtz Elmelund Duo ....................................... se nr. 41
Dyr i flotte farver af paptallerkener......................................... se nr. 42
Stuntworkshop ............................................................................... se nr. 43
Vindspil ............................................................................................. se nr. 44
Tre drabelige mord på en time ................................................. se nr. 45

Fredag d. 21. oktober
Efterårs- og halloweenoplevelser i Randers City ............... se nr. 8
Så går den vilde skattejagt ......................................................... se nr. 9
Bamsejagt ........................................................................................ se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr. 12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13
Karate ................................................................................................. se nr. 15
Cirkus & Gøgl................................................................................... se nr. 24
Teaterlegestue ................................................................................ se nr. 46
Farverige perleplader................................................................... se nr. 47
Byt til nyt ........................................................................................... se nr. 48
Farverige foldedyr ......................................................................... se nr. 49
Kender du Sven Dalsgaard? ....................................................... se nr. 50
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Lørdag d. 22. oktober
Bamsecroquis ................................................................................. se nr. 6
Historier i hulen – højtlæsning for dig og din familie ......... se nr. 7
Efterårs- og halloweenoplevelser i Randers City ............... se nr. 8
Så går den vilde skattejagt ......................................................... se nr. 9
Bamsejagt ........................................................................................ se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr. 12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13
Lydbanko .......................................................................................... se nr. 51
Prinsesse-teselskab ....................................................................... se nr. 52
Rollespil ............................................................................................. se nr. 53
Snitteværksted ............................................................................... se nr. 54

Søndag d. 23. oktober
Så går den vilde skattejagt ......................................................... se nr. 9
Bamsejagt ........................................................................................ se nr. 10
Store Hoppeland ........................................................................... se nr. 11
Prøv en klatreoplevelse i KlatreAutomaten ......................... se nr. 12
Gå i biffen og se en god film ..................................................... se nr. 13
SøndagsFræs ................................................................................... se nr. 16
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Alder: Alle.

Tid: Lørdag d. 15.10.  
kl. 13.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Det er totalt  
GRATIS, så kom og  
vær med til at starte 
BørneKultur Ugen 2022.

Arrangør: BørneKultur 
Ugen og Værket.

Åbning af BørneKultur Ugen  
Indhold: 
Formand Louise Høeg for Sundheds-, Idræts- & 
Kulturudvalget åbner den 25. BørneKultur Uge – talen 
tolkes så alle kan forstå, hvad der bliver sagt.

Marie Ahm åbnede i 2021 danseskolen ”Ahm Dance 
Studio” og den er kommet flyvende fra start; derfor 
er der allerede udvidet med endnu en dansesal for 
at imødekomme de mange efterspørgsler på især 
børnedans. Danseskolen lægger stor vægt på det 
sociale samt, at hver enkel danser føler sig set og har 
oplevelsen af at være en vigtig del af dansefamilien. 
Danseskolen har en del konkurrencehold og i 2022 
har de hevet mange flotte placeringer hjem i sæso-
nens konkurrencer, bl.a. hele to Danmarksmester-titler 
i Showdance i hhv. børn- og minibørnkategorierne. Til 
åbningen får vi lov at se konkurrencedansernes shows 
samt de flotte kostumer og til sidst får alle mulighed 
for at danse med til ”Hit Fit Kids”. 
 
Efter dansen kan man også få sig et grin sammen med 
Comedyklubben Junior, som byder på udfordringer,  
forbløffelse og standup for børn med komiker 
Valdemar Pustelnik som vært. En af Danmarks bedste 
freestylerappere Frederik “Klaskefar” Wium får selskab 
af tryllekunstner og tankelæser Anders Lilleøre og 
improkomiker Sisse Gram de Fries. 
Det bliver helt sikkert en forrygende morsom 
eftermiddag for både forældre og børn med super 
underholdning i børnehøjde.

Vi siger TAK til Leonora Lautrup Krammer, der har 
tegnet årets plakat med temaet ”HURRA”.

1
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Den grimme ælling - børne-
teater med Teatret Lampe
Indhold: 
I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer 
tre gule ællinger... og en stor grå. Vi ser den kluntede 
og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets 
forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane.
Med Anne Nøjgård og Kirsten Nottelmann Rav/
Anne Kurzweil fra Teatret LampeKurzweil.

Alder: 2-5 år.

Tid: Lørdag d. 15.10.  
kl. 10.00-10.35.

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

Tilmelding: Ja – på 
www.randersbib.dk.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.

2

Magi på Naturcenteret 
Indhold: 
Kom med til en fortryllende dag, fyldt med 
hekse, troldmænd og magi, når Naturcenteret 
forvandles og vi lader mystikken og magien 
flyde ud i alle kroge. 
Dagen er fyldt med magiske aktiviteter. Du kan 
brygge en eliksir, snitte en tryllestav, lave din 
helt egen racerkost og besøge den forbudte 
skov (på eget ansvar, det er aldrig til at vide, 
hvad der gemmer sig i skyggerne). 
Klokken 12.00 rører Dumbledores ”yngre” og 
knap så langskæggede bror op i den store 
bålkedel og serverer blævreormssuppe med tør-
rede salamanderskæl. Skal du have stillet sulten 
og tørsten inden da, kan du besøge storsalen, 
hvor de gæve hekse har hentet godter og søde 
sager hjem fra kandisbaronen.

Alder: 0-100+.

Tid: Lørdag d. 15.10.  
kl. 10.00-14.00.

Sted: Randers Naturcenter, 
Gudenåvej 20,  
8920 Randers NV.

Tilmelding: Ingen.

Andet: Tøj efter vejret, 
udklædning og evt.  
madpakke.

Arrangør: Randers 
Naturcenter.

3
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Dukketeater om Sigurd 
Dragedræber 
Indhold: 
Teaterforestillingen Sigurd Dragedræber er en 
drabelig middelalderfortælling om at holde fast i 
den man er og om at turde kaste sig ud i livet – selv 
i modgang.
Dukkeføreren Jane tager de små med på en 
eventyrlig rejse tilbage i tiden. På markedspladsen 
møder de konen Ingeborg, der fortæller sagnet om 
Sigurd Dragedræber med dukkerne Eskil, Strit og 
Strå, Regin og den grusomme drageorm Fafner.

Alder: 3-9 år. 

Tid: Lørdag d. 15.10.  
kl. 11.00-11.30.

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

Tilmelding: På  
Museumoj.dk eller  
på place2book:  
https://www.place2book.
com/da/sw2/sales/ 
kwcjmpyhox.

Andet: Kulturhuset er 
under ombygning. I skal 
måske finde Kulturhusets 
alternative indgang.

Arrangør: Museum 
Østjylland.

Kreativ med bogmærker
Indhold: 
Æselører? Nej tak. Lav dit eget mega fede og farve-
strålende bogmærke. Hvis du har fantasien, har vi 
materialerne.

Alder: Fra 3 år.

Tid: Lørdag d. 15.10.  
kl. 11.00-14.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.

5
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Alder: 3-6 år.

Tid: Lørdag d. 15.10.  
og lørdag d. 22.10.  
Begge dage kl. 11.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.

11

Bamsecroquis
Indhold: 
Billedskolens to kæmpebamser Kurt og Anton 
stiller op som modeller. Vi laver tegneøvelser og 
afsluttende arbejdes der på et maleri.

Alder: 7-12 år.

Tid: Lørdag d. 15.10. og 
lørdag d. 22.10. Begge 
dage kl. 11.00-13.00.

Sted: Randers  
Kunstmuseum, 2. sal, 
Stemannsgade 2,  
8900 Randers C.

Tilmelding: Billedskole@
randerskunstmuseum.dk.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Kunstmuseum  
Billedskolen.

Historier i hulen – højtlæsning 
for dig og din familie
Indhold: 
Frivillige voksne læser højt en halv time af de 
mange fantastiske historier, der gemmer sig i 
børnebiblioteket. Bagefter kan du måske låne dem 
med hjem og læse videre sammen med mor og far.

6
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Efterårs- og halloween-
oplevelser i Randers City 
Indhold: 
Der vil være (u)hyggelig efterårsstemning i hele 
byen. Kom ned og oplev de mange græskar, halm-
baller mm. som danner rammerne for en ægte 
efterårs- og halloweenstemning i hele byen. 
Der er digital skattejagt, hvor du kan finde venner-
ne til spøgelsets halloweenfest. Lørdag d. 15.10 
kan du møde Heksen Hulda kl. 11.00-14.00. Der er 
ansigtsmaling mandag d.17.10 til og med onsdag 
d. 19.10 kl. 12.00-15.00. Zonen Randers kigger også 
forbi med deres flotte, gamle kranbil. 

Alder: 5-14 år.

Tid: Fra lørdag d. 15.10. 
til og med lørdag d. 22.10.

Sted: Randers City.

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers City – 
www.randerscity.dk.

8

Så går den vilde skattejagt
Indhold: 
Tag på skattejagt i museets jubilæumsudstilling. 
Udstyret med et skattekort bliver du sendt gennem 
museets 150 års lange historie på jagt efter de vilde-
ste skatte. Jagten fører dig gennem hele museet på 
sporet af det mindste og det største, det ældste og 
det yngste, det mest ulækre og det mærkeligste og 
meget mere. Kom og vær med!

Alder: For hele familien 
med børn fra 4 år og op.

Tid: Fra lørdag d. 15.10. til 
og med søndag d. 23.10. 
Alle dage kl. 10.00-16.00; 
dog lukket mandag.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Museum 
Østjylland.

9
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Bamsejagt
Indhold: 
Rundt i hele butikken sidder der bamser med bog-
staver, find dem og dan det rigtige ord og vind en 
bamse – desuden får du en lille folder som fortæl-
ler om rigtig sortering af affald og genbrugssjov.

Alder: Fra 6 år.

Tid: Lørdag d. 15.10., 
søndag d. 16.10., lørdag 
d. 22.10. og søndag d. 
23.10. kl. 10.00-14.00. Fra 
mandag d. 17.10. til og 
med fredag d. 21.10 kl. 
11.00-16.00.

Sted: Finderiet, Grenåvej 
19, 8960 Randers SØ.

Tilmelding: Ingen.

Andet: Forbehold for, at 
vi løber tør for bamser.

Arrangør: Finderiet.

10
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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 boltre sig i 
skumredskaber og andre sjove legeredskaber. 
Voksne må gerne lege med.

Alder: 0-12 år.

Tid: Fra lørdag d. 15.10. til 
og med søndag d. 23.10. 
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 to klip på personligt 
10-klipskort á 370 kr. Klip-
pekortet kan også bruges 
i SøndagsFræs. Årskort 
260 kr. Voksne gratis.

Arrangør: Randers 
gymnastiske Forening.

11



Prøv en klatreoplevelse i 
KlatreAutomaten
Indhold: 
Prøv klatring. Se hvor højt du kan klatre op. Hvor 
mange aktiviteter kan du klare? Du kan udfordre 
dig selv og heppe på dem, du er afsted sammen 
med. Der er mange super sjove klatreaktiviteter 
for hele familien og professionelle instruktører til 
at guide jer igennem oplevelsen. Aktiviteterne er 
primært indenfor.

12
Alder: Ingen aldersgrænse, 
men børn og unge under 
18 år skal være ifølge med 
en voksen.

Tid: Fra lørdag d. 15.10. 
til og med søndag d. 
23.10. Alle dage kl. 
10.00-16.00.

Sted: KlatreAutomaten, 
Hadsundvej 164a, 8930 
Randers NØ. Bybus 1A 
kører næsten til døren.

Tilmelding: Book online 
på www.klatreautomaten.
dk eller ring til os på 
61100806.

Andet: Entré for voksne 
195 kr. og for børn/unge 
under 18 år 120 kr.

Arrangør:  
KlatreAutomaten.

15

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: ”Mugge og hans mærkelige 
hjerne” og ”Skolen med de magiske dyr”.

Alder: Tjekkes på hjem-
mesiden.

Tid: Fra lørdag d. 15.10. til 
søndag d. 23.10.

Sted: Thors Bakke 2, 8900 
Randers C.

Tilmelding: Billetbestilling 
på nfbio.dk/randers.

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

Arrangør: Nordisk Film 
Biografer – Randers.

13



Karate
Indhold: 
Vi har sammensat en times undervisning med hygge 
og leg. Der vil være spark, slag, lidt kast og masser 
af sjov.

Alder: 8-14 år.

Tid: Søndag d. 16.10. kl. 
14.00-15.00 og fredag d. 
21.10. kl. 16.00-17.00.

Sted: Randers Karate 
Skole, Kasernevej 10, 
8900 Randers C.

Tilmelding: Ingen,  
I kommer bare.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Karate Skole.

15

16

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. 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. 16.10. 
kl. 9.00-14.00. Du kan 
komme, når du vil og blive 
så længe du vil.

Sted: Justesens Plæne ved 
bådbroen/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.

14
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SøndagsFræs
Indhold:  
Sjov og samvær for familien. Her kan børn, forældre 
og bedsteforældre boltre sig i hallens mange gym-
nastikredskabsbaner, stortrampoliner, motorikred-
skaber 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. 16.10. 
og søndag d. 23.10. 
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. Pris: 
Personligt 10-klipskort 
370 kr. (Et klip pr. besøg 
– forældre gratis/kortet 
kan også benyttes i Store 
Hoppeland) ELLER børn 
45 kr./voksne 25 kr.

Andet: Se flere oplysnin-
ger på www.rgf.dk.

Arrangør: Randers 
gymnastiske Forening.
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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. 17.10. 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.

17
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Rullinger med sejt hår
Indhold:  
Gamle toiletruller kan få nyt og sjovt liv. Lav dine 
egne seje rullinger med farvestrålende regnbuehår.

Alder: Fra 3 år.

Tid: Mandag d. 17.10.  
kl. 10.00-12.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.
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Spil Rock – kom til 
Bandworkshop 
Indhold: 
Randers Bibliotek afholder bandworkshop for 
10-14 årige. 
Spiller du guitar, bas, klaver, trommer – eller synger 
du, kan du gratis komme til bandworkshop med 
lærere fra Randers Musikskole: Peter Lund guitar, 
Anette Buonaventzen sang, Knud-Erik Jensen bas, 
Stephen Nørlykke klaver og Jan Naaijen trommer.
Vi slutter dagen med en lille koncert kl. 13.30. Du 
må meget gerne medbringe eget instrument.

Alder: 10-14 år.

Tid: Mandag d. 17.10.  
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) 
på www.randersbib.dk. 
Yderligere oplysninger  
hos Peter Elmelund  
pe@randersbib.dk eller  
tlf. 20 12 58 48.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børne bibliotek og 
Randers Musikskole.

19



19

Cheerleading
Indhold:  
I cheerleading løfter vi på hinanden. Derfor kan du 
nu få lov til at prøve hvordan det enten er at blive 
løftet op i luften eller mærke hvor stærk du er ved 
at løfte en anden op i luften. Sporten er både til 
drenge og piger. Udover mange løft, får man også 
prøvet kræfter med springgymnastik, så kan du 
lide at slå vejrmøller og lave kolbøtter, så skal du 
komme og prøve cheerleading.

Alder: 3-11 år.

Tid: Mandag d. 17.10. 
klokken 12.00-14.00.

Sted: Arena Randers, 
Arena 1, Fyensgade 1, 
Randers C.

Tilmelding: Skriv til 
Frida på 40235606, hvis 
du har lyst til at deltage.

Andet: For evt. spørgsmål 
skriv til Sara på 40606493.

Arrangør: Randers 
Cheerleaders.
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Regnbue pop up-kort 
Indhold: 
Regnbuen har mange smukke farver, og vi skal 
bruge alle farverne til at lave flotte kort. Brug din 
fantasi og lav farvestrålende pop up-kort.

Alder: Fra 5 år.

Tid: Mandag d. 17.10.  
kl. 13.00-15.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.
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Amerikansk Fodbold
Indhold:  
Vi vil vise, hvor fed en sport amerikansk fodbold er 
og hvilket fedt sammenhold, der er i sporten. Det 
vil ske med fede drills og masser af sportsrelateret 
leg. Aktiviteterne vil gå på at vise sporten og give 
et indblik i egne styrker.

Alder: Fra 10 år.

Tid: Fra mandag d. 17.10. 
til og med onsdag d. 
19.10. Alle tre dage  
kl. 10.00-14.00.

Sted: Langvang 180, 
Bane 1, 8930 Randers NØ.

Tilmelding: Skal 
foregå til Frederik Bay på 
27573842.

Andet: Bybus 1A og 2A 
kører i nærheden af Lang-
vang, hvor der skal gås 5 
minutter. Ellers stopper 
bus 235 lige udenfor.

Arrangør: Randers 
AFC (Randers American 
Football Club).
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Efterårsferie på 
Naturcenteret 
Indhold: 
Det er efterår og kulden og mørket har så småt 
meldt sin ankomst. Træernes blade har mistet 
deres grønne farve og er begyndt at falde af og 
mange dyr er ved at gøre klar til vintersøvnen eller 
har startet rejsen sydpå. Men på Randers Naturcen-
ter sover vi hverken vintersøvn eller drager sydpå 
i efterårsferien. Derimod tænder vi op i bålene og 
inviterer til masser af sjove og hyggelige efterår-
saktiviteter i det fri. Så selv om naturen er ved at 
smide farverne, så skal vores naturvejledere nok 
sætte kulør på ferien.

Alder: Primært 
børnefamilier, men 
alle er velkomne.

Tid: Fra mandag d. 17.10. 
til og med torsdag d. 
20.10. Alle fire dage  
kl. 10.00-14.00.

Sted: Randers Naturcenter, 
Gudenåvej 20, 8920 
Randers NV.

Tilmelding: Ingen.

Andet: Tøj efter vejret og 
evt. madpakke.

Arrangør: Randers 
Naturcenter.
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BørneKultur Ugen



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

BØRNEKULTUR PÅ TURBØRNEKULTUR PÅ TUR
20222022

BørneKultur Ugen tager på tur og i samarbejde med lokale og aktører laver Kulturelt Samvirke spændende, 
sjove, anderledes og fordybende aktiviteter for landsbyens og oplandets børn og deres søde og 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. 17. oktober kl. 10.00-14.00.
Ommersysselhallen - Stangerumvej 14, 8983 Gjerlev J.

Tånum – tirsdag d. 18. oktober kl. 10.00-14.00.
Tånum Forsamlingshus - Gl. Viborgvej 188, 8920 Tånum.

Asferg - onsdag d. 19. oktober kl. 10.00-14.00.
Asferg Forsamlingshus - Vestergade 2, 8990 Fårup. 
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BørneKultur Ugen tager på tur og i samarbejde med lokale og aktører laver Kulturelt Samvirke spændende, 
sjove, anderledes og fordybende aktiviteter for landsbyens og oplandets børn og deres søde og 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. 17. oktober kl. 10.00-14.00.
Ommersysselhallen - Stangerumvej 14, 8983 Gjerlev J.

Tånum – tirsdag d. 18. oktober kl. 10.00-14.00.
Tånum Forsamlingshus - Gl. Viborgvej 188, 8920 Tånum.

Asferg - onsdag d. 19. oktober kl. 10.00-14.00.
Asferg Forsamlingshus - Vestergade 2, 8990 Fårup. 



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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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
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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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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:

Hvornår har du sidst råbt HURRA? 
HURRA - for dit livs minder. Af ReMida-materialer kan du fremstille 
dine gode oplevelser.

Sted: Øster Tørslev, Tånum og Asferg.
Arrangør: ReMida.
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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, Tånum og Asferg.
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. 
Påklædningsdukkerne får du selvfølgelig med hjem.

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

28

Tegnehjørnet
Indhold: Find dit yndlingsdyr, legetøj, penalhus, et bæger med 
popcorn og noget helt femte 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, Tånum og Asferg.
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, Tånum og Asferg.
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 
også hjertelig velkomne til at bytte.

Sted: Øster Tørslev, Tånum og Asferg.
Arrangør: BørneKultur Ugen.
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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, Tånum og Asferg.
Arrangør: Teaterskolen Kastali’a.

Læs en historie 
Tag en pause fra alle aktiviteterne. Find en god bog i fantasikufferten 
og læs sammen med din bedste ven, bedstemor eller alene.

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

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

Sted: Øster Tørslev, Tånum og Asferg.
Arrangør: BørneKultur Ugen.
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Cirkus & Gøgl 
Indhold: 
Kunne dit barn tænke sig at være kreativ og kunst-
nerisk i fem dage? Og være sammen på en sjov, 
anderledes og lærerig måde med andre kreative 
børn? Vi garanterer fordybelse, leg og masser af 
kreativ udfoldelse, både med grafik, akrylmaling 
og andet. Temaet i år er som overskriften: ”Cirkus 
og gøgl”.

Alder: Børn fra 6 år og 
deres voksne.

Tid: Fra mandag d. 17.10. 
til og med fredag d. 
21.10. Alle fem dage kl. 
10.00-14.00.

Sted: AOF Randers, 
Odinsgade 4, 1.sal, 8900 
Randers C.

Tilmelding: https://aof.
dk/kurser/kreativ-fritid/
maleri/aof-randers/
6622202130/kunstwork 
shop-for-born-og-
deres-voksne-i-cirkus-
gogl/33281.

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

Arrangør: AOF Randers.
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Sværd i vilde farver
Indhold: 
Brug din fantasi og lav dit eget farlige og farvestrå-
lende sværd. Vi har masser af farver, hvis du har 
fantasien.

Alder: Fra 3 år.

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

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.
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BørneKultur Ugen kaprer 
Radio ABC
Indhold:  
Bliv studievært med Emil på Radio ABC en time fra 
14 til 15.
Dig og dine medkaprere overtager (næsten) kon-
trollen, Emil hjælper jer på vej med teknikken.
Du møder ind klokken 12.00; I forbereder jer et par 
timer og klokken 14.00 er det on air med musik-
præsentation, evt. et interview I har fundet på og 
ellers god og sjov snak.

Alder: Fra 10 år.

Tid: Tirsdag d. 18.10.  
kl. 12.00-15.00.

Sted: Radio ABC, 
Jernbanegade 29, 
8900 Randers C.

Tilmelding: E-mail til 
bkugen@gmail.com 
senest 13.10. Husk navn 
og alder.

Andet: Max fem 
deltagere.

Arrangør: Radio ABC og 
BørneKultur Ugen.
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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. 18.10.  
kl. 12.00-19.00.

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

Tilmelding: Ja – på 
www.randersbib.dk.

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 bolsjemasse, 
som rulles i stænger og klippes til bolsjer. Det er 
sjovt at lave bolsjer, men der kan være kø. Så der er 
lavet en venteworkshop, hvor temaet er naturens 
blomster og insekter.

Alder: Alle.

Tid: Tirsdag d. 18.10.  
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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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 
Teaterworkshop, hvor du kan afprøve dig selv 
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 
teaterforestilling for forældre kl. 13.00.

Alder: 8-12 år.

Tid: Tirsdag d. 18.10. og 
onsdag d. 19.10. Begge 
dage kl. 10.00-14.00.

Sted: Teaterskolen  
Kastali’a (1. sal), Under-
værket, Stemannsgade 9c, 
8900 Randers C.

Tilmelding: E-mail til 
bkugen@gmail.com 
senest 13.10. Fornavn, 
efternavn og alder. (Max 
12 deltagere først-til- 
mølle-princip). 

Andet: Ta’ tøj på du kan 
bevæge dig i,  
gymnastiksko 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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Readathon – nonstop  
læsning i 24 timer
Indhold: 
Kl. 12.00 bliver Readathon skudt i gang og vi skal 
læse nonstop i 24 timer, kun afbrudt af forskellige 
happenings og spisning.

Alder: 13-20 år.

Tid: Tirsdag d. 18.10. fra 
kl. 12.00 til onsdag d. 
19.10. kl. 12.00.

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

Tilmelding: Ja – på 
www.randersbib.dk.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.
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Floorball
Indhold: 
Du har måske prøvet at spille hockey i idrætstimen. 
Det var sjovt, ikke? Rigtigt hedder det floorball 
og er et sjovt spil, hvor alle kan være med uanset 
erfaring. Kom og prøv spillet sammen med dine 
venner og få lidt sved på panden.

Alder: 8-15 år.

Tid: Tirsdag d. 18.10. og 
torsdag d. 20.10. Begge 
dage kl. 10.00-12.00.

Sted: Randers Arena 
1 – Rød bane, Fyensgade 1, 
8900 Randers C.

Tilmelding: Nej – man 
dukker bare op.

Andet: Husk sportstøj og 
drikkedunk.

Arrangør: Randers 
Raptors Floorball Club.
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Håndværk i børnehøjde  
Indhold:  
Besøg de levende værksteder på Håndværksmuseet. 
Brug dine hænder og dit hoved og lav fine små 
ting, du kan få med hjem. Besøg fx smeden, der har 
tændt op i essen. Lav smykker hos guldsmeden, 
sæt hår og lave hårpynt hos frisøren, mal og tryk et 
kort hos bogtrykkeren, flet siv og lav en nøglering 
med et vedhæng af det fineste bløde skind hos 
handskesyersken. 
Håndværksmuseet skal renoveres! Giv din mening 
til kende og kom med idéer til det nye håndværks-
museum – på den sjove måde.

Alder: Fra 5 år, dog  
minimum 8 år for  
at smede.

Tid: Tirsdag d. 18.10. og 
torsdag d. 20.10. Begge 
dage kl. 12.00-16.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Museum 
Østjylland.
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Fold din egen lanterne
Indhold: 
En lanterne er en beholder med en lyskilde, som på 
Ønskeøen når Peter Pan bruger Klokkeblomst som 
en lyskilde i sin lanterne.
Vi skal tegne og male med akvarelfarver på papir, 
opfinde mønstre, geometriske former, skære og 
klippe historier i papiret og folde det hele til en 
lygte af papir. 
Papiret skal også bade en tur i madolie, så papiret 
bliver mindre brandbart. Men husk når du kommer 
hjem ikke at tænde din lanterne uden opsyn.

Alder: 7-13 år. Mindre 
børn er også velkomne 
ifølge med voksne.

Tid: Fra tirsdag d. 18.10. 
til og med torsdag d. 
20.10. 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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Selvforsvar
Indhold:  
Prøv selvforsvar – i et sikkert og hyggeligt trænings-
miljø. Lær forsvar mod fx kvælergreb eller slag. Vi 
har også sparkepuder og gennembrydningsplader, 
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. 18.10. 
til og med torsdag d. 
20.10. Alle tre dage  
kl. 17.30-18.30.

Sted: Budokan,  
Messingvej 35, 8940 
Randers SV.

Tilmelding: Ingen. 

Andet: Bybus nr. 1A 
holder to minutters gang 
fra lokalerne.

Arrangør: Budokan.

34

Regnbueskeer
Indhold:
Mennesker kommer i mange former og farver.  
Nu kan du lave dit helt eget fantasi-skemenneske. 
Brug din fantasi og lav et farvestrålende menneske.

Alder: Fra 3 år.

Tid: Onsdag d. 19.10.  
kl. 10.00-14.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.
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Drømmefangere
Indhold:
Slut med onde drømme: lav din egen drømme-
fanger.
Du bestemmer selv, hvilke farver den skal have. 
Måske skal den pyntes med perler og fjer.

Alder: Fra 5 år.

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

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.

36

Tusind måder at tegne på 
Indhold: 
Et minikursus i at tegne på forskellige måder og 
med forskellige redskaber og få noget hurra frem.

Alder: 8-13 år.

Tid: Onsdag d. 19.10.  
kl. 13.00-16.00.

Sted: Kulturhuset Langå 
hos Billedskolen Fantasia, 
Bredgade 4, 8870 Langå.

Tilmelding: Send sms til 
23349909 og opgiv navn 
og alder på deltager.

Andet: Gratis.

Arrangør: Billedskolen 
Fantasia, Kirsten Haslund.
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Kunst og skulptur 
Indhold: 
Skulpturer til pynt og sjov og ballade med  
ostevoks - og vupti får du dit eget flotte kunstværk 
med hjem.

Alder: Alle kan noget 
med ostevoks - de små 
sammen med (bedste)
forældre.

Tid: Onsdag d. 19.10.  
kl. 13.00-17.00.

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

Tilmelding: mail@
langaakunstforening.dk.

Andet: Fri adgang i  
tidsrummet ml. 14 og 17.

Arrangør: Langå Kunst-
forening.

38

Hvornår har du sidst råbt 
HURRA?
Indhold: 
HURRA - for dit livs minder. Af ReMida-materialer 
kan du fremstille dine gode oplevelser.

Alder: 3-12 år.

Tid: Onsdag d. 19.10. og 
torsdag d. 20.10. Begge 
dage kl. 10.00-14.00.

Sted: ReMida, Erik 
Menveds Plads 2, 1. sal tv, 
8900 Randers C.

Tilmelding: remida.
randers@gmail.com.

Andet: Gratis.

Arrangør: ReMida.
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Kreative Værksteder
Indhold:  
Familiearrangement for børn og deres voksne med 
udfordringer på kreative værksteder med drejning 
af skål i ler, redekasser og insekthoteller i træ, flet i 
siv, leg med materialer fra naturen, decoupage på 
glas og perlesmykker. 

Alder: Alle.

Tid: Onsdag d. 19.10. og 
torsdag d. 20.10. Begge 
dage kl. 10.00-16.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Entré 30 kr. inkl. 
materialer. Et mindre 
beløb for brænding og 
glasering af lerskåle.

Arrangør: Fussingø- 
gruppen.

40

Musikleg med Budtz  
Elmelund Duo
Indhold:  
Musikleg for de 3-6 årige, hvor Karoline Budtz og 
biblioteksmusikanten Peter Elmelund synger og 
spiller både de gode, gamle børnesange og også 
nogle mere ukendte. Og måske er der spændende 
rytmeinstrumenter i kufferten? Karoline og Peter 
gi’r den en på opleveren!
Sang og musik er sundt – en god ballast til  
hele livet.

Alder: 3-6 år.

Tid: Torsdag d. 20.10. kl. 
10.00-10.30.

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

Tilmelding: Ja – på 
www.randersbib.dk.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.
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Dyr i flotte farver af  
paptallerkener 
Indhold: 
Dyr kan være helt vildt søde eller meget farlige og 
grumme. Brug din fantasi og lav et farligt eller sødt 
dyr - eller et af hvert.

Alder: Fra 3 år.

Tid: Torsdag d. 20.10.  
kl. 10.00-12.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.

42

Stuntworkshop
Indhold: 
Det hele er bluff og morskab – kom og få en på 
sylten! Stuntinstruktør David Hundebøll underviser 
for… HURRA… 25. 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. 20.10.  
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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Vindspil
Indhold: 
Lav et farvestrålende vindspil og lyt til vindens 
smukke toner. Du bestemmer selv, hvordan dit 
vindspil skal se ud og lyde.

Alder: Fra 5 år.

Tid: Torsdag d. 20.10.  
kl. 13.00-15.00.

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.

44

Tre drabelige mord på en 
time – Historisk byvandring 
i det gamle Randers 
Indhold: 
I mødes med Randers Guide Heidi Stein på 
Nonnernes gamle Kirkegård – Rådhustorvet. Derfra 
besøger I gerningsstederne, så vidt vi kender dem! 
Undervejs giver Heidi sine fantastiske fortællinger, 
som er velegnede for både børn og voksne, om 
disse tre drabelige mord fra Middelalderens 
Randers. I hører om Niels Ebbesen, der slog den 
tyske Greve Gerhardt ihjel, efter sigende for at 
redde byen, men var det nu også det? Det andet 
mord er mordet på Niels Paaske. Hvordan gik det 
morderen Lave Brock fra Gammel Estrup? Og så var 
der den rasende Bodil Steens, der blev ansat som 
hønsepige på Dronningborg Slot og slog både børn, 
tjenestefolk og andre ihjel. Men det var for at sige 
ukvemsord om Kongen og regeringen, at hun blev 
anholdt og sendt til Hammershus, hvor hun døde. 
Heidi Stein er fortællingens mester, så både børn og 
voksne gribes af disse historiske begivenheder  
i Randers. 

Alder: Forbudt for børn 
under 7 år.

Tid: Torsdag d. 20.10.  
kl. 17.00-18.00. 

Sted: Start ved  
Rådhustorvet, Randers.

Tilmelding: Billetsalg: 
https://goranders.dk/
shop/. Pris inkl. guide: 
125 kr.

Andet: Max 30 deltagere.

Arrangør: Goranders.

45



45

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 oplevelse.

Alder: 5-7 år.

Tid: Fredag d. 21.10. kl. 
10.00-11.30 (indlagt pau-
se, hvor den medbragte 
madpakke kan spises).

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

Tilmelding: E-mail til 
bkugen@gmail.com 
senest 19.10. Fornavn og 
efternavn 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.

46

Farverige perleplader 
Indhold: 
Du kan lave flotte og farverige perleplader. Der 
findes rigtig mange forskellige farver perler. Vi har 
næsten dem alle sammen og vi har en masse ideer.

Alder: Fra 3 år.

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

Sted: Randers Børnebib-
liotek, 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 
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 to eller tyve 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. 21.10.  
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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Kender du Sven Dalsgaard? 
Indhold: 
Mød nogle af Sven Dalsgaards værker og få 
nogle særlige historier om hans liv her i Randers. 
Efterfølgende går vi på Billedværkstedet og leger 
kunstner for en dag og skaber finurlige kunstvær-
ker inspireret af Svens verden.

50
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Farverige foldedyr
Indhold:  
Brug fantasien og lav dit helt eget vilde, søde eller 
monsteragtige foldedyr. Vi har materialer, så du 
skal bare medbringe din fantasi.

Alder: Fra 5 år.

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

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

Tilmelding: Ingen.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.
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Alder: 7 -12 år (voksne er 
velkomne).

Tid: Fredag d. 21.10. kl. 
13.00-16.00.

Sted: Randers Kunstmuse-
um, 2. sal, Stemannsgade 
2, 8900 Randers C.

Tilmelding: Billedskole@
randerskunstmuseum.dk.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Kunstmuseum  
Billedskolen.
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Lydbanko
Indhold: 
Kan du genkende lyden af en prut? Eller lyden af 
én, som knækker fingre? Lydbanko udfordrer både 
fantasien og den lydlige opmærksomhed. Gæt 
lydene i den fantastiske historie ”Far Genfærd og 
den lille klæbeånd”. Familien får en bankoplade 
med en masse billeder af de lyde, der dukker op i 
Cato Thao-Jensens historie.

Alder: Familier med børn 
på 4-7 år.

Tid: Lørdag d. 22.10.  
kl. 10.00-11.00.

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

Tilmelding: Ja – på 
www.randersbib.dk.

Andet: Gratis.

Arrangør: Randers 
Børnebibliotek.
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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. 22.10.  
kl. 11.00-12.30.

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

Tilmelding: E-mail til 
bkugen@gmail.com 
senest 20.10. Fornavn og 
efternavn og alder.  
(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.

52

Rollespil
Indhold: 
Let liverollespil med lejrhygge, skattejagt og 
sværdkamp.

Alder: 11 år og opefter.

Tid: Lørdag d. 22.10.  
kl. 11.00-16.00.

Sted: Nordre Fælled, Gl. 
Jennumvej, 8930 Randers 
NØ, nær ”Myretuen”.

Tilmelding: Ingen. Du 
kan bare komme, når du 
har tid.

Andet: Vi har våben og 
kofter, du kan låne.

Arrangør: Den Glemte 
Legion.
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Snitteværksted
Indhold:  
Vi stiller op med snitteværktøjskassen 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 varm suppe og 
bager brød over bål!

Alder: 5-15 år og 
børnefamilier generelt.

Tid: Lørdag d. 22.10.  
kl. 13.00-15.30.

Sted: ”Myretuen” ved 
Nordre Fælled (Gl. 
Jennumvej, 8930 Randers 
NØ). Bybus nr. 1a og 
rutebil 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 tidligt op i morgen…

Tak for i år og på glædeligt gensyn til BørneKultur Ugen 2023.

HUSK! HUSK! 
Hvor intet andet er anført, så 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 2022 mulig:

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

ØSTJYLL AND

Sundheds-, Idræts- & Kulturudvalget

Landsbypuljen

BørneKultur Ugen



På gensyn i 2023På gensyn i 2023
Plakat og forside er lavet af Leonora Lautrup Krammer,  

10 år fra Kristrup Skole.

BørneKultur Ugen 
BørneKultur Ugens Sekretariat 
Underværket 
Stemannsgade 9c 
8900 Randers C

Tlf. 41 26 37 45 
E-mail: bkugen@gmail.com 
Hjemmeside: www.bornekulturugen.dk 
Facebook: BørneKultur Ugen

Appen KS Randers kan hentes gratis via 
Kulturelt Samvirkes hjemmeside

Vinder 2022 Leonora


