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KunstCentret Silkeborg Bad

Orienteringsløb i skulpturparken,  
Kl. 11.00-13.30
Til efterfølgende besøg indendørs er der er fri 
entre for 2 voksne ifølge med børn hele dagen i 
åbningstiden 11.00-17.00. Kl. 11:00 – 17:00
Du og dine voksne skal på orienteringsløb i 
skulpturparken. Undervejs kommer du til at se 
skulpturer og steder, du ikke før har opdaget. 
Her er både skulpturer som er farverige, nogen 
der forestiller mennesker og nogen der bare 
er meget mærkelige. Familierne bliver sendt 
afsted efterhånden som de møder frem. Selve 
orienteringsløbet varer ca. 45. min. Bagefter er 
skulptursalens værkstedsafsnit åbent, så man 
kan sætte sig ind og tegne det man har oplevet. 
Det foregår i Skulpturparken ved KunstCentret 
Silkeborg Bad. Startsted er ved den store bænk ved 
indgangen til parken. Der kan startes når som helst 
i tidsrummet 11.00 - 13.30. Der er ingen bestemt 
målgruppe, alle fantastiske børn med fantasi og mod 
på at bevæge sig og deres forældre er velkomne. 
Husk påklædning og fodtøj efter vejret. Paraplyer 
udlånes i tilfælde af regn.  
KunstCentret Silkeborg Bad, Skulptursalen, 
Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg, 86 81 63 29
www.silkeborgbad.dk 

Den Kreative Skole

Åbne værksteder, Kl. 11:00 – 14:00
Kom og deltag i værksteder, hvor du og dine 
forældre eller bedsteforældre er aktive sammen 
med vores undervisere. Værkstederne starter  
kl. 11:00, kl. 12:00 og igen kl. 13:00.

DANSEVÆRKSTED 
Dans dig glad til sjov og anderledes musik og lad 
fantasien sætte gang i kroppen. Ta’ din mor, far, eller 
bedsteforældre i hånden og byd dem op til dans. 
Alder for børn ifl. Voksen er 4-8 år

MUSIKVÆRKSTED
Vi blander sang, leg og bevægelse med spil på 
instrumenter. Vi inspirerer til at opleve glæden ved 
musikken og sammenspillet. På Musikværkstedet 
udvikles mange af børns vigtige kompetencer både 
socialt og indlæringsmæssigt. For dig på 5-9 år. 

CELLOVÆRKSTED
Her kan du høre børn, som har lært at spille cello og du kan 
prøve at få instrumentet i hånden – der bliver både øvet og 
improviseret.

RYTMIKVÆRKSTED
Kom og vær med til at spille, synge lege og danse – for dig 
på 0-5 år og dine voksne.

BILLEDVÆRKSTED
Elsker du at være kreativ, tegne og male? Så kom og 
vær med i billedkunstværkstedet. Du får mulighed for at 
afprøve forskellige maleteknikker, eksperimentere med 
forskellige materialer og lave små kunstværker, som du 
kan tage med hjem.

ANIMATION
Tryllekunstneren Magic tryller alt om - Der er intet, absolut 
intet, der er som det plejer. Vi bruger Green Screen, Stop 
Motion, Lyddesign og andre virkemidler. Workshoppen er 
åben for alle aldre - kom glad og vær med.
Den Kreative Skole, Bindslevs Plads 7, 8600 
Silkeborg, 89 70 53 00, www.denkreativeskole.dk 

BØRNENESKULTURDAG
Børnekultur Silkeborg, som sammen med  

kulturaktørerne står bag Børnenes Kulturdag,  
ønsker jer alle en spændende dag med gode  

fælles oplevelser for hele familien.
Vær opmærksom på enkelte steders oplysninger  
i forhold til tidsrum og gratis entré-betingelser.

God opdagelsestur ud i kulturen!

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
www.silkeborg.dk 

SØNDAG 17. MARTS 2019
l Den Kreative Skole l KunstCentret Silkeborg Bad l  

l Museum Jorn l Museum Silkeborg l  
l Blicheregnens Museum l Papirmuseet l Høgdal l  

l Silkeborg Bibliotekerne

FRI ENTRÉ

AFSLUTNINGSEVENT PÅ BINDSLEVS PLADS
Musik fra kl. 15:00 med ”Venskaberne” og  

”Kan du husk’ det ?” Der vil være gratis suppe og  
kaffe til de første 100 fremmødte, god stemning og 

kreative indslag!

Arrangør: Børnekultur Silkeborg /  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen

. silkeborg.dk

http://www.silkeborgbad.dk
http://www.denkreativeskole.dk
http://www.silkeborg.dk


  
   

Høgdal 

Tag din familie med på Høgdal  
Kl. 13:00 – 16:00
Få en hyggelig eftermiddag, hvor I kan gå på opdagelse 
i gamle dage. I får fortalt nogle sjove og spændende 
historier fra stedet. Der er mulighed for forskellige 
aktiviteter og lege for både børn og voksne. Hestevognen, 
trukket af de jyske heste, vil dagen igennem køre en tur 
rundt i den skønne skov. Medbring gerne selv en brød/
kage så giver vi en kop kaffe og saft.
Fri entré for både børn og voksne.
Vi glæder os til at se jer. 
Høgdal, Høgdalvej 4, 8653 Them,30 24 14 93, 
www.hogdal.dk

Museum Jorn

100 Jorn-eksperimenter, Kl. 10:00 – 16:00 
Tag din familie med til eksperimenter, leg og kunst på 
Museum Jorn.
Oplev kunstværker sprængfyldt med eksperimenter og 
prøv nogle af dem selv!
På opdagelse i eksperimenter
Museum Jorn har lavet bogen 100 eksperimenter vi kan 
lave derhjemme ved køkkenbordet, som handler om 
kunstneren Asger Jorn og alle hans mange eksperimenter, 
ideer og tanker. Gå på opdagelse sammen med en 
museumsformidler. Eksperiment-afgang fra forhallen 
klokken 10, klokken 11, klokken 13 og klokken 14.
Eksperimentér selv
Efter opdagelse i eksperimenter kan I selv lave jeres egne 
eksperimenter. Hvordan ser et museum og hele verden 
ud, hvis man ser alt i gul farve? Hvordan kan man egentlig 
male med snor? 
Museum Jorn stiller alle materialer til rådighed, og I må 
selvfølgelig gerne tages jeres eksperimenter med hjem.
Museum Jorn, Gudenåvej 7 – 9, 8600 Silkeborg, 
86 82 53 88, www.Museumjorn.dk

Silkeborg bibliotekerne

Kom med på bogstavjagt i børnebiblioteket 
kl. 10-12
Sted: Vi mødes i børnebiblioteket på Silkeborg Bibliotek kl. 10
Den drilske bogstavtyv har været på spil i børnebiblioteket, 
og vi har brug for din hjælp! Bogstavtyven har taget vigtige 
bogstaver ud af bøgerne, så vi ikke kan læse dem. Kom og 
hjælp os med at finde de løsslupne bogstaver, så vi igen kan 
læse vores bøger. 
Når I har fundet bogstaverne, slutter vi af med at læse en 
god historie højt, og I kan hygge jer med at lave jeres egne 
bogstaver og navneskilte i Maker Space.
For børn 5-6 år og deres forældre.
Silkeborg Børnebibliotek, Hostrupsgade 41 A,  
8600 Silkeborg, 87 22 19 00  
www.silkeborgbib.dk 

Silkeborg Bibliotekerne

Eventyrlig Søndag på Kjellerup Bibliotek  
Kl. 10.30 – 13.00
Denne særlige søndag inviterer Kjellerup Børnebibliotek 
til ”Eventyrlig søndag”, hvor der fortælles H. C. Andersen 
eventyr og vi skal lave H.C. Andersens Eventyr i perleplader. 
De smukke perleplade mønstre tager udgangspunkt i 
bogen ”H.C. Andersens eventyr i perler” af Karen Nørby 
Kristiansen, børnebibliotekar på Silkeborg Bibliotekerne. 
Karen har på denne formiddag sagt ja til selv at være vejleder 
og inspirator, så det kan vi glæde os til.
Hele formiddagen kan du også være med i en 
eventyrskattejagt, hvor du bl.a. skal finde figurer fra H. C. 
Andersens eventyr rundt omkring i biblioteket, og måske 
blive den heldige vinder af et eksemplar af bogen.
Alder: fra ca. 5 år – 10 år (4 år er også ok i følgeskab med en 
voksen).
Kjellerup Bibliotek & Mosaikken, Tinghusvej 
16, 8620 Kjellerup, 89 70 48 70 
www.silkeborgbib.dk

Museum Silkeborg 

Mal dit eget skjold, Kl. 10:00 – 15:00
På Museum Silkeborg, Hovedgården, kan du få en 
forsmag på den blodige historie bag Blicheregnens 
særudstilling ”Kampen om magten” om kongemord, 
blodgilde, forræderi og list.  Vi gør os klar til fortidens 
store mænds lumske planer fra kl. 10-15, hvor du kan 
designe og male dit eget ridderskjold.
Der er gratis entré for alle voksne ifølge med børn. Børn 
og unge har altid fri entré.
Pris for materialer pr. skjold: 40,- kr.
Museum Silkeborg, Hovedvejen 7, 8600  
Silkeborg, 86 82 14 99  
www.museumsilkeborg.dk 

Museum Silkeborg – Blicheregnen

På sporet af fortiden, Kl. 12.00-16.00
Kig forbi Blicheregnen til Børnenes Kulturdag og find 
sporene fra fortiden. Du får udleveret lup og skattejagt 
og kommer helt tæt på udstillingerne. Kan du finde alle 
sporene? 
Der er gratis entré for alle voksne ifølge med børn. Børn 
og unge til og med 17 år har altid gratis entré.
Museum Silkeborg - Blicheregnen, 
Blichersvej 30, 8620 Kjellerup, 87 20 50 30 
www.museumsilkeborg.dk 

Papirmuseet

Skattejagt og papirmageri,  
Kl. 11:00 – 16:00
På Papirmuseet kan du opleve det levende museum 
gennem en spændende rundvisning i børnehøjde. 
Du kan lave dit eget papir ved øsebøtten, eller prøve 
kræfter med den store skattejagt med små præmier. 
Papirmuseet, Bøttebygningen, Papirfabrikken 
78, 8600 Silkeborg, 86 85 45 64
www.papirmuseet.dk

http://www.hogdal.dk
http://www.Museumjorn.dk
http://www.silkeborgbib.dk
http://www.museumsilkeborg.dk
http://www.museumsilkeborg.dk
http://www.papirmuseet.dk

