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Gratis Kreative workshops og fri leg i en kunstudstil-
ling på Kunsten   

Kære forældre  

Tilmeld dit barn til en omgang kreativitet på kunstmuseet i Aalborg i efterårsferi-
en.  
Kunsten tilbyder i samarbejde med Skoleforvaltningen kreative workshops og fri 
leg i 2 weekender i forbindelse med skolernes efterårsferien. Målgruppen er ele-
ver som går i 2.-6. klasse. Der vil være 4 dage, hvor I kan tilmelde jeres barn én el-
ler flere af dagene.  

Kom og leg på museet i den store udstillingssal og vær med til at skabe et kunst-
værk sammen med andre børn – enten dine venner eller nogle, du kommer til at 
kende.  

På kunstmuseet gør vi noget, vi ikke har gjort før: I efteråret tømmer vi en udstil-
lingssal og lader børn lege der hele dagen. Det er den tyske kunstner Tino Sehgal, 
der har fået ideen, og han har bestemt, at der hverken må være iPads, telefoner, 
bolde eller andet legetøj i udstillingen. Så børnene skal bruge deres fantasi og le-
geglæde og inspirere hinanden til kendte og nye lege. Og så bliver det spænden-
de at se, om publikum vil lege med? 

Der vil være professionelle kunstnere og søde instruktører, der vil hjælpe børnene 
i gang og er sammen med dem hele dagen. Børnene deles i to hold på ca. 25 børn 
og er på skift i udstillingen en time ad gangen. Når holdet ikke leger i udstillingen, 
er der pauser og fede kreative workshops med kunstnere i vores kreative værk-
sted.  
Museet sørger for snacks, vand, pauser og herlige opleveler.  
 
Tilmelding på følgende link. Tilmeldingsfrist den 2. oktober 2018 kl. 12.00 
 
13. oktober kl. 09.30 - 17.00  

14. oktober kl. 09.30 - 17.00  

20. oktober kl. 09.30 - 17.00  

21. oktober kl. 09.30 - 17.00  

 

 

 

 

Til forældrene med børn  

2.-6. klasse årgang 

Skoleforvaltningen 
Godthåbsgade 8 

9400 Nørresundby 

 
 
 
 

 
 
 

https://aktivsommer.nemtilmeld.dk/130/
https://aktivsommer.nemtilmeld.dk/131/
https://aktivsommer.nemtilmeld.dk/132/
https://aktivsommer.nemtilmeld.dk/133/
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Medbring en god madpakke, drikkevarer, jakke og legeglæde. 

Alle børn som deltager modtager en fribillet til Haraldslund Vand- og Kulturhus. 
 
Spørgsmål kan rettes til:  

Kontaktperson vedr. arrangementet:  
Anne Bay, 31994152 eller mail: abno@kunsten.dk  

Kontaktperson vedr. tilmelding: 
Karin Bornæs, 93520051, eller mail: kbo-skole@aalborg.dk  

 

God fornøjelse  

Venlig hilsen  

  
Karin Bornæs 
Skoleforvaltningen 
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