Papirmuseet

Den Kreative Skole

Skattejagt og papirmageri

Åbne værksteder

Kl. 11:00 – 16:00

Kl. 11:00 – 14:00

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.museumsilkeborg.dk

Kom og deltag i værksteder, hvor du og dine forældre
eller bedsteforældre er aktive sammen med vores
undervisere.

KunstCentret Silkeborg Bad

FLØJTEVÆRKSTED

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

Fuglene på Silkeborg Bad – Workshop
med keramiker Gerd Baarstrøm

Kom og prøv at lave en lyd på en tværfløjte. Vi fortæller
om tværfløjten og nuværende elever giver smagsprøver
på, hvor smukt instrumentet lyder.

Kl. 12:00 – 17:00

CELLOVÆRKSTED

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.
Og husk at kulturinstitutionerne tager imod børn, unge
og voksne med spændende tilbud, udstillinger, aktiviteter og inspirerende rammer for samvær året rundt.

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.
Den Kreative Skole, Bindslevs Plads 7,
8600 Silkeborg, 89 70 53 00
www.denkreativeskole.dk
God opdagelsestur ud i kulturen!
Børnekultur Silkeborg/ www.boernekultur-silkeborg.dk
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
www.silkeborgkommune.dk
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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.
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På bølgepap tegner børnene ”krusedulle-fugle”.
Vi river eller klipper dem ud, og anbringer dem på
søjler langs væggen i en stor fælles installation.
Hvert barn kan også lave en lille ”krusedullefugl” i
rødler. Dem sætter vi ovenpå søjlen. Kunstværket
kan bagefter ses på KunstCentret Silkeborg Bad
nogle uger efter workshoppen.
KunstCentret Silkeborg Bad,
Skulptursalen, Gjessøvej 40,
8600 Silkeborg, 86 81 63 29
www.silkeborgbad.dk

BØRNENESKULTURDAG

Arrangør: Børnekultur Silkeborg /
Kultur- og Borgerserviceafdelingen

www.boernekultur-silkeborg.dk

Høgdal

Silkeborg Bibliotekerne

Silkeborg Bibliotekerne

Familiedag med spændende aktiviteter
og sjove lege

Bliv byplanlægger for en dag på
Silkeborg Arkiv

Tag ungerne med på naturskattejagt
i Kjellerup

Kl. 13:00 – 16:00

Kl. 10:00 – 12:00

10:00 – 12:30

Søndag d. 11 marts kan du, sammen med din familie,
udforske livet på landet som det tog sig ud i slutningen
af 1700 tallet. Du kan gå på opdagelse i Høgdals skønne
natur, lytte til de spændende fortællinger om slægten på
gården, køre i hestevogn eller deltage i et væld af sjove
og udfordrende familie lege. Medbring gerne et brød eller
en kage, så giver vi en kop varm kaffe og et glas kølig
saftevand.
Høgdal, Høgdalvej 4, 8653 Them
30 24 14 93
www.hogdal.dk

Da Silkeborg blev anlagt i 1846 skete det efter grundige
forberedelser. En kommission kom med forslag til byens
indretning og bestemte endda, hvem der måtte bosætte
sig her. Til Børnenes Kulturdag kan du prøve rollespillet
”Planlæg din by”, hvor du skal vælge, hvad der vil være den
bedste start for Silkeborg. Tegn byen, udpeg de handlende
og find de vigtigste offentlige goder. Mangler du inspiration
til din helt egen by, kan du gå på opdagelse i magasinerne,
og bliv meget klogere på hvad der gemmer sig i vores kælder
under arkivet.

Vi mødes ved Kjellerup Bibliotek mellem kl. 10:00 og
10:30, og så går den store naturskattejagt ellers i
gang i en del af Krabbes Grønne Ring. Der skal både
findes poster og spor, quizzes, tænkes og indsamles
spændende ting og sager, som skal bruges ved
endemålet. Der afsluttes med varm kakao og boller
i – eller udenfor – Mosaikken, afhængig af vejret.
Arrangementet er for børn op til 10 år.
Kjellerup Bibliotek & Mosaikken,
Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup
89 70 48 70
www.silkeborgbib.dk

Museum Jorn

Silkeborg Arkiv / Silkeborg Bibliotek,
Hostrupsgade 41 A, 8600 Silkeborg
87 22 19 24
www.silkeborgarkiv.dk

Tag på en rejse i en verden af LER!
Kl. 10:00 – 16:00
Tag din familie med på Museum Jorn til en dag med kunst,
leg og eksperimenter for alle! Rejs med ind i kunstens
verden, og vær selv med til kreative eksperimenter i
værkstedet. I udstillingen LER! inviteres i sammen med
en museumsformidler på rejse i utrolige, overraskende
og nyskabende kunstværker i LER! Afgang hver time; kl.
10.06, 11.06, 12.06, 13.06 og 14.06.
Sprængfyldt med gode ideer kan i bagefter i værkstedet
lave jeres egne relieffer i LER! Sammen og i samarbejde
kan i udforske en kropslig tilgang til at arbejde med LER!
i overskuelig målestok. Museum Jorn sørger for alle
materialer, og i må selvfølgelig tage de færdige værker
med hjem.
Museum Jorn, Gudenåvej 7 – 9,
8600 Silkeborg
86 82 53 88
www.Museumjorn.dk

Museum Silkeborg

Silkeborg bibliotekerne

Kreative aktiviteter og fortællinger
om Tollundmanden

Tag på rejse i kroppens indre med
Børnebiblioteket i Silkeborg

Kl. 10:00 – 16:00

Kl. 10:00 – 12:00
I anledning af børnenes kulturdag kan man på
børnebiblioteket i Silkeborg prøve forskellige gratis
aktiviteter under temaet kroppens indre. Du kan for eksempel
prøve om du kan placere kroppens organer rigtigt eller finde
vej gennem fordøjelsessystemet med vores små Ozobotter.
Måske har du også mod på at prøve vores virtual reality
briller og forvandle dig til en mikroskopisk celle, der kan tage
på rejse ind i vores fantastiske krop. Arrangementet er en
del af bibliotekernes temasamarbejde med DR: ´Viden skaber
os – kroppen´.
Silkeborg Børnebibliotek, Hostrupsgade 41 A,
8600 Silkeborg
87 22 19 00
www.silkeborgbib.dk

På Museum Silkeborg er Tollundmanden i centrum,
når der skal fortælles, tegnes, opdages og kreeres
på Hovedgården. Tag din familie med indenfor til
en spændende fortælling om Tollundmanden, hvor
vi ”graver” ned i en lille model af tørvemosen og
ser, hvad der gemmer sig! Tegn hans ansigt som
du forestiller dig det, og vær med i en spændende
tegnekonkurrence. Vinderne udtrækkes lørdag d.
17 marts. Hvor også hans degitalt genopbyggede
ansigt afsløres på museet. Sidst kan du lave din egen
Tollundmand i bivoks, give ham skindhat på, og lægge
ham i din egen tørvemose.
Museum Silkeborg, Hovedvejen 7,
8600 Silkeborg
86 82 14 99
www.museumsilkeborg.dk

