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Midtbydetektiverne
Beskrivelse
Oplev gaden på en helt ny måde! Ledet af byvandrer og formidler Pernille Helberg Stentoft skal vi bruge sanserne til at
registrere gadens lugte, lyde og overflader. På vandringen skal vi udforske bygninger og miljøer og opleve gadens mange
forskellige rum, ligesom vi skal høre spændende historier fra før og nu. Undervejs besøger vi forskellige erhverv og
virksomheder i Jægergårdsgade, hvor vi ser og hører lidt om, hvad de arbejder med.
Som Midtbydetektiver skal vi registrere gaden med kameraer og bruge billederne i arkitekturworkshoppen, ledet af arkitekt
Peter Skjalm, hvor vi skal udvikle ideer og bygge nyt til Jægergårdsgade.
Vi vandrer normalt kl. 9 - 11.30, men vandringen kan alternativt foregå om aftenen efter nærmere aftale. Jægergårdsgade har
en særlig stemning, når det er mørkt ved aftenstide.
Midtbydetektiverne er oplagt som optakt til, at eleverne arbejder med projektopgave.

Formål
Kendskab til et lokalområde: et historisk rids samt et her-og-nu-billede
Arbejde med farver, former og steder i bybilledet
Udvide måden vi ser på byen på- åbne sanserne
Redskaber til at arbejde med arkitektur og byudvikling
Sted
Mødesteder:
Vandring: Krydset Jægergårdsgade/Sydhavnsgade
Workshop: Et sted i Jægergårdsgade - oplyses ifm. vandringen
Undervisningsmateriale
Hent invitation til print (PDF) her:
Download fil
Tilmelding
Tlf.nr. 41856669
Dato
Mandag, 7 september, 2020 - 09:00
600,00kr.
Tirsdag, 8 september, 2020 - 09:00
600,00kr.
Onsdag, 9 september, 2020 - 09:00
600,00kr.
Torsdag, 10 september, 2020 - 09:00
600,00kr.
Fredag, 11 september, 2020 - 09:00
600,00kr.

Praktisk information
Udbyder
1

Børnekulturhuset
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
6. - 10. klasse
Antal
30
Periode
07.09.2020 - 18.09.2020
Yderligere oplysninger til periode
Kl. 9.00-11.30 (både for vandring og workshop).
Vælg én af følgende dato-par:
7. sept. + 14. sept. 2020
8. sept. + 15. sept. 2020
9. sept. + 16. sept. 2020
10. sept. + 17. sept. 2020
11. sept. + 18. sept. 2020
Ved booking: vælg datoen for første mødegang, så booker du automatisk til samme dag og tidpunkt ugen efter.
Varighed
5 timer
2 x 2½ time (vandring og workshop)
Pris
600,- pr. klasse (Momsfrit)
Ved udeblivelse eller afbud senere end 14 dage før afvikling vil skolen blive opkrævet 7000 kr. som er den faktiske pris for
projektet.
Emneområde
Tværfaglige tilbud
Fag
Billedkunst
Dansk
Historie
Samfundsfag
Yderligere oplysninger til faciliteter
Husk sko og tøj efter vejret samt madpakker. Der kan ikke købes mad undervejs.

Kontakt udbyder
Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C
Tlf. 41 85 66 69
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Børnekulturhuset
Message form
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Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA

Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend
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