Børnekulturhuset

Præsentation
På Børnekulturhuset kan du kontakte Aarhus Kommunes børnekulturkoordinator- og konsulent, hvis du har brug
for samarbejde, hjælp og vejledning i forbindelse med børn og kultur.
Børnekulturhuset er bl.a. ansvarlig for følgende børnekulturelle arrangementer:
Levende Musik i Skolen – skolekoncerter i Aarhus (i samarbejde med LMS og Børn og Unge)
Byvandringer for børn i Aarhus
Aarhus Børneteaterfestival i oktober måned på Brobjergskolen
Arkitekturtiltag for børn og unge
ULF i Aarhus (koordinatorfunktion)
KORA - danseforløb for skoler (i samarbejde med Dansehallerne)
MiniBio for de helt små (i samarbejde med Aarhus Skolebio og Børn&Unge)
Børnekulturhuset beskæftiger sig med:
Samarbejde med skoler, daginstitutioner, børn og voksne
Projektudvikling
Økonomisk støtte til projekter med professionelle kunstnere
Økonomisk støtte til gør-det-selv-projekter af og med børn og unge
Kulturtilbud til skoler og daginstitutioner
Kulturelle fritidstilbud til børn og unge
Børnekulturpuljen administreres af Børnekulturhuset med det formål at støtte børnekulturelle initiativer og
projekter.
Puljen yder støtte til konkrete initiativer samt til projekter i en undersøgelsesfase.

Man kan søge om støtte til et kortere eller længerevarende forløb med en kunstner ude på
skolen/daginstitutionen under ordningen Hel kunstner til halv pris. Det kan f.eks. være en musiker, som arbejder
med børnene over et par måneder – eller en billedkunstner, der kvalificerer en temauge.
Gør-det-selv-puljen er en lavbureaukratisk pulje, som kan søges af unge, der selv har et kulturprojekt, de gerne
vil have økonomisk hjælp til.
Gå direkte til vores støttekriterier her:
http://www.boernekulturaarhus.dk/da/Stoette-og-raadgivning/Boernekulturpuljen.aspx
På vores hjemmeside kan du finde oplysninger om vores arbejdsområder. På siden kan du også ansøge om
støtte til kulturprojekter, finde inspiration til projektudvikling, valg af kunstner samt en oversigt over kommunens
kulturinstitutioner og deres tilbud. Her finder du også andre aktuelle tilbud fra Børnekulturhuset.
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