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Kom og hør et eventyr!
Beskrivelse
En unik og indlevende oplevelse, hvor klassen kan komme og høre H.C. Andersens eventyr og andre danske fortællinger i et
historisk miljø.
Klassen føres igennem Den Gamle Bys gader af en af museets formidlere i historisk dragt. Her vil vi stoppe op ved de
forskellige passende steder og høre eventyr, samt dykke ned i den historiske sammenhæng fortællingerne kom ud af.
Eleverne får indblik i den historiske virkelighed på en mere nærværende måde, end bøger eller film kan give dem. De får
især en god forståelse for børnenes vilkår i 1800-tallet. Eventyrene tilpasses den aktuelle aldersgruppe og vil være nogle af
H.C. Andersens eventyr og andre danske folkeeventyr.
Aktiviteter
Klassen bliver mødt af en af museets formidlere i historisk dragt, som introducerer museet og forløbet.
Eleverne bliver derefter ført til forskellige steder i Den Gamle By, hvor der bliver fortalt eventyr.
Samtidig bliver eventyrerne også relateret til den historiske virkelighed og miljø.
Til sidst rundes forløbet af, hvor der bliver samlet op på de fortællinger og historier, der blev fortalt.

Formål
At eleverne får kendskab til et eller flere danske eventyr.
At eleverne får sat ord og billeder på eventyrenes historiske indhold og miljø.
At styrke elevernes historiske bevidsthed.
At eleverne opnår fornemmelse for sammenhængen mellem fortiden og nutiden, samt historiske forandringsprocesser.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Tilmelding
undervisning@dengamleby.dk

Praktisk information
Udbyder
Den Gamle By
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0. - 5. klasse
Antal
28
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Man kan ikke bestille forløbet i juleperioden, hvor der er juleudstillinger overalt på museet. For præcise datoer henvender vi
til vores hjemmeside:
https://www.dengamleby.dk/undervisning/
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Varighed
1 time
Pris
750,- pr. klasse (inkl. moms)
ULF i Aaarhus støtter pt. ikke dette forløb
Emneområde
Kulturhistorie og tro
Litteratur og medier
Tværfaglige tilbud
Fag
Dansk
Historie
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Yderligere oplysninger til faciliteter
Der er mulighed for at køre med kørestol rundt på museet, og vi har også elektriske kørestole til udlån. Men det er ikke muligt
at komme ind alle steder, så af hensyn til planlægningen af forløbet er det vigtigt, at vi ved, om der er en kørestolsbruger eller
en med andet handicap, så vi ikke vælger de eventyr, hvor man for eksempel skal op ad trapper.

Kontakt udbyder
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 31 88
Se udbyderens profil

2

