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Solens Folk
Beskrivelse
Sammen snakker vi om handel, status og valuta i bronzealderen. Vi følger bronzealderens handelsruter hele vejen fra
paladsbyen Mykene og op til ravlandets kyst i Danmark. Med udgangspunkt i tre velbevarede grave fra Borum Eshøj ser vi,
hvordan status også kommer til udtryk i døden.
Periode: Bronzealder 1700 fvt.-500 fvt.
1 time: Som ovenstående beskrivelse.
1,5 time: Som ovenstående inklusiv mere tid til at fortælle om gravhøjenes opbygning og betydning samt længere tids
fordybelse i de enkelte stop.
Forløbet kan også foregå på engelsk

Formål
Gennem leg og dialog at iscenesætte os selv som handelsfolk i bronzealderen.
at tage udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og italesætter, hvordan man handler over store afstande og hvornår
ting får en stor værdi. Hvad er god valuta hjemme i din skuffe?
Vi undrer os over, hvilken status de døde begravet i Borum Eshøj mon har haft. Undervejs møder vi også en kvinde,
der er bindeleddet til gudernes verden i bronzealderen.
Sted
Moesgaard Museum
Moesgård Allé 15
8270 Højbjerg

Praktisk information
Udbyder
Moesgaard Museum
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0. - 10. klasse
Antal
25
Lydkulissen er intens, og dertil er udstillingerne indrettet, så der kun kan stå 25 elever og modtage undervisning samtidig.
Periode
Hele året
Varighed
Vælg mellem 1 time eller 1½ time.
Pris
900,- pr. klasse (Momsfrit)
1100,- pr. klasse (Momsfrit)
ULF i Aarhus støtter pt ikke dette forløb
1

Emneområde
Kulturhistorie og tro
Fag
Engelsk
Geografi
Historie
Kristendomskundskab
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold
Yderligere oplysninger til faciliteter
Ankomst til museet
Kom i god tid.
Meld jeres ankomst ved billetsalg.
Benyt garderobe-burene til overtøj, skoletasker, mad, drikke og slik, som må ikke må medtages i udstillingsområderne.

Kontakt udbyder
Moesgaard Museum
Moesgård Allé 15
8270 Højbjerg
Tlf. 87 39 40 00
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Moesgaard Museum
Message form
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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