
KORT OVER
FESTIVALEN

Tak til vores sponsorer: 
Tved Sparekasses Fond, Brugserne på Mols og Helgenæs, 
Købmanden i Knebel, TwinDesign og Dahra Mia Studio

Det er gratis at deltage i aktiviteterne på festivalen. Skal du 
bruge en billet, kan du hente den gratis i infoteltet. Her kan du også læse mere 
om alle aktiviteterne.

Du kan forudbestille frokost  til 50 ,- på www.go-Syddjurs.dk. 
Søg på Børnekulturfestival og se udvalget.
Der er også mulighed for at købe mad (så længe vi har) og drikkevarer på stedet, 
eller du kan spise din medbragte mad i teltet.

Læs mere om Børnekulturfestivalen på 
www.molsiudvikling.dk

BØRNE
KULTUR

FESTIVAL
2019

27/04
KNEBEL

GRATIS
10.00-16.00

3-13 ÅR
facebook.com/molsiudvikling



KREATIVE VÆRKSTEDER HYGGE

TEATER, SANG OG GØJL

HOP OG DANS

PROGRAM FOR BØRNEKULTURFESTIVAL 2019

10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 

10.00 - 11.00 

10.00 - 12.00 
14.00 - 16.00

10.15 - 11.15 
14.30 - 15.30

13.00 - 15-00

10.00 - 15.00

11.00 - 15.00

10.00 - 15.00
Kåring kl 16 10.00 - 13.00

10.00 - 12.15
14.00 - 16.0013.00 - 15.00

10.00 - 15.00 10.00 - 16.00

13.00 - 13.45
max 75
Hent din 
billet i Info.

14.00 - 15.00
max 25
Hent din 
billet i Info.12.30 - 13.30

10.00 - 13.00 10.00 - 16.00

Syværksted Bålhygge

Korsang

Hop, leg og 
bevægelse

Broderi i bøger Tur i cykeltaxa

Danseopvisning til Showdance kl. 11.15 og 15.30

Gøgl og teaterforestilling kl. 12.00 og 15.45

Cykeltaxaen kører fra stoppestedet ved info- teltet til og fra de forskellige 
aktiviteter på festivalen

Nørkle med 
”mormor”

Alle Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle Alle

fra 8

5-8 år

7-13 år

5-9 år

Alle Alle

3-7 år

9-12 år

fra 10

Molsmester i 
tegning

Højtlæsning og 
fortælling

Gøgl og teater

Showdance

Trædrejning

Vævning/
spinding

Kunstkarusel
v. Kulturskolen

Pynt et træ Spil brætspil

Teaterforestilling:

Teaterforestilling:

STOR 
STØRRE 
STØRST 

Myrepostyr 
DANS med 
Clara-Amalie 

Infotelt Bålhytten

Kirken

Hallen

Bogbussen Se nedenfor

Mødelokale 
i hallen Bogbussen

Festsalen 
på skolen

Gymnastik-
salen

Udendørs
Start: 
Se skiltet

Gymnastik-
salen

Lyngparken Molshallen

Molshallen

Lyngparken

Lyngparken

Lyngparken

Lyngparken

Vær kreativ med nål, tråd, lim og 
saks

Hyg dig ved bålet og snit en fløjte
Bag en pandekage

Kom og syng! Vi øver og synger for 
og med hinanden.

Leg, hop, rul og spring på hallens 
seje redskabsbane

Kom og se hvordan man væver og 
spinder

Se hvordan en trædrejer arbejder

Broder i gamle billedbøger. Det må 
vi godt i dag 

Sæt dig godt tilrette og bliv kørt til 
din næste aktivitet

Prøv at strikke, brodere eller væve. 
Medbring gerne garnrester og pinde

Lav sjove ugleuroer med hele
familien 

Pynt Børnekulturfestivalens træ 
med din perlepladekunst

Tag din ven eller familie under 
armen og spil et brætspil.
Medbring gerne egne spil.

Lær en dans til ”Sweet but Psyko” 
af Ava Max. Husk vandflaske

En tegnekonkurence hvor børnene 
får lov at tegne ud fra fri fantasi,in-
den for én af tre kategorier.

Gå på opdagelse i bogbussen eller 
lyt til en god historie
10-12 ad gangen

Vælg en gøglerting og en rolle. Så 
laver vi en forestilling sammen. Tag 
gerne kostume med.

En klovne-forestilling om at se 
STORT på at være lille.

Hvordan er det at være en myre?
50 min. Vandrings-forestilling i natu-
ren. Husk praktisk tøj og sko. 

Lær et dansenummer til fed musik 
og vær med til danseopvisning
Medbring evt: dansesko (ikke glatte)

Find mere info i info-teltet ved Molshallen


