
 

”Upside down” – Tag din klasse med på festugetur 

Festugen løber fra d. 26.08.16  04.09.16 
I år er temaet “Upside Down”. Her bliver ting og begreber vendt på hovedet, og byen er fuld af liv. I 
den forbindelse kommer her nogle arrangementer, som henvender sig til aldersgruppen 6-16 år. 
 

INSPIRATION TIL SKOLER 
 
LEGESKIBET 
 v/ havnen ved Dokk1 
Legeskibet er udtryk for en ny tilgang til 
formidlingen af leg og fysisk aktivitet og vil have 
tilbud til alle aldersgrupper - skræddersyet til den 
enkelte havneby. Skibet lægger til, og uddannede 
legematroser fra Gerlev Legepark skaber 
aktiviteter på kajen i samspil med havneområdets 
begivenheder, byens foreningsliv, virksomheder, 
institutioner og øvrige engagerede borgere. 
 
Derudover vil der 29/8 - 31/8 være mulighed for skoletilmelding til aktiviteter for mellemtrinnet. 
Tilmelding på info@legeskibet.dk. Læs mere her:  
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/legeskibet 
 
I’M ONLY HUMAN på Dokk1 
For de lidt større børn kunne udstillingen af den 24-
årig Olivia Hetman interessant. Udstillingen tager 
afsæt i krydsfeltet mellem kunst og mode og er 
surrealistiske, overvældende tekstile skulpturer. 
Skulpturerne er et udtryk for hvordan vores billede 
af den “perfekte kvinde" er "upside down”, fordi det 
er dannet ud fra hvad vi ser på sociale medier. 
Grundtanken bag projektet tager udgangspunkt i 
instagram-generationen, hvor iscenesættelse og 
image spillet en central rolle.  
 
Læs mere her: http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/im-only-human 
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DET GLOBALE BØRNETELT v/Ridehuset 

Her kan børn og barnlige sjæle udforske den vide 
verden på egen hånd i hele festivalens åbningstid eller 
deltage i faciliterede aktiviteter. 
 
 
 
 
 
VERDENSMÅL I MALING 
Foregår også ved Ridehuset. Verdensspejl Festival 
arrangeres af MUNDU - center for global dannelse i 
samarbejde med U-huset i Aarhus.  Arrangementet 
foregår fra d. 29.08 - 02.09. 
Tilmelding foregår ved at ringe på tlf. 86 12 20 78 – eller 
send en mail: verdensspejl@verdensspejl.dk 
Læs mere her:  
http://ulfiaarhus.dk/grundskole/verdensmaal-i-maling 

 

HVIS TRÆER KUNNE TALE 
Organisationen Verdens Skove giver træerne stemmer, 
fortæller deres fascinerende historier, afslører deres 
dybe hemmeligheder og knytter deres skæbner til vores 
egen, når de tager eleverne med på “skovtur” i og 
omkring Ridehuset. 

Tilmelding foregår ved at ringe til MUNDU – Center for 
global dannelse på tlf. 86 12 20 78 eller send en mail: 
verdensspejl@verdensspejl.dk 

Læs mere her: http://ulfiaarhus.dk/grundskole/hvis-traeer-kunne-tale 

 
ENERGIMUSEET TILBYDER LEG OG LÆRING MED ENERGI 
Energimuseet laver magiske fysikshows under hele 
Festugen. Udover fysikshowet kan du opleve 
smagsprøver omkring bålet og vi arrangerer lærerige 
forløb for skoleklasser om grøn omstilling. Skoleklasser 
kan gratis booke et undervisningsforløb. Hver dag kl. 
11.00 og 14.00 er der et magisk, overraskende og 
lærerigt fysikshow ved Energimuseets telt. 
Derudovet kan man booke en guidet vandretur med 
fokus på den grønne omstilling ved at sende en mail til DN@energimuseet.dk. Skoleklasser kan 
booke to timers undervisningsforløb om den grønne omstilling ved at ringe på tlf: 86684211. 
Læs mere her:    
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/energimuseet-tilbyder-leg-og-laering-med-energi 
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OPLEV VIRTUAL REALITY 
Kom en smuttur til Sri Lanka. 
Kom og prøv et par virtual reality-briller med dine elever. 
Her kan de møde 17-årige Sajani fra Sri Lanka, der vil vise 
eleverne rundt i sit liv i hovedstaden Colombo, i en 
teplantage og i et område med fældet regnskov. Virtual 
reality-filmen varer cirka 6 minutter, og den er en del af 
et større undervisningsforløb om FN’s 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling – mål, som verden har et fælles ansvar for at realisere, og som danske elever 
bør kende til. 

Læs mere her: http://ulfiaarhus.dk/grundskole/oplev-virtual-reality 

L'ENVERS 

Midt i byens hektiske og travle atmosfære findes der et 
lille, cirkelformet stykke kunstgræs, hvor naturens 
rolighed hersker. Med en blanding af dans og akrobatik 
inviterer de to medvirkende de forbipasserende ind i 
deres magiske domæne, men de må også kæmpe for at 
holde omverdenens realiteter ude af det lille, grønne 
åndehul. Dette foregår fra d. 28.08-30.08. Specifikke 
tidspunkter findes under dette link: 
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/lenvers-2 

UPSIDE DOWN I HØJSKOLE-KOLONIHAVEHUSET. 

Tekstil-workshop i Højskole-KOLONIHAVEHUSET. Kom 
indenfor og vend op og ned på materialer og udtryk - DIY 
string art, pelsringe, hæklede halskæder, broderede 
blomster eller noget helt andet. Måske har du bare lyst til 
at komme på besøg og se noget af alt det, vi kan byde på. 
Arrangementet starter fra 12-16 og foregår fra d. 27.-28. 
samt d. 2.-3. 

Læs mere her: 
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/upside-down-i-hoejskole-kolonihavehuset 

MONSIEUR CULBUTO 
Han er et 320 kg tungt stykke legetøj, der bare venter på, 
at børn i alle aldre vil lege med ham. Tålmodigt venter han 
på, at et kærligt skub kan sætte gang i legen, og når først 
han er i gang, kommer han altid tilbage. Arrangementet 
foregår fra d. 31.08-03.09, men på specifikke tidspunkter. 
Find mere information her: 
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/monsieur-
culboto 

ÆSKENS vidunderlige koncert 
Børnemusikgruppen ÆSKEN spiller sjovt, hyggeligt, festligt 
og skørt musik for børn. ÆSKEN spiller inddragende 
koncerter og laver musikalske oplevelser og kreative 
workshops, samt spiller forestillinger for børn og barnlige 
sjæle. Koncerten foregår d. 3. sep. fra kl. 11-12. Mere 
information kan findes her: 
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/aeskens-
vidunderlige-koncert 
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BÂTIMENT på Bispetorv v/ Aarhus Teater 
Den argentinske kunstner Leandro Erlich vender med sin 
illusionistiske kunstinstallation op og ned på Aarhus og 
giver leg og fantasi frit spil på bekostning af tyngdekraften. 
Som en regulær Spiderman kan Festugens gæster kravle 
rundt på en bygningsfacade, når fysikkens love ignoreres. 
Værket ’Bâtiment’, som betyder bygning på fransk, er én 
stor illusion og en yderst bogstavelig fortolkning af årets 
festugetema, ’Upside Down’. 
Det foregår fra d. 26.08-04.09 fra kl. 10 ved Bispetorv. 
Læs mere her: http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/batiment 

 
Tag på kunstudstilling på ARoS 
GRAYSON PERRY - HOLD YOUR BELIEFS LIGHTLY. Grayson 
Perry (f. 1960) er optaget af vores fælles fortælling; vores 
historie og hverdag, der også er ‘læsbare’ for ikke-
kunsteksperter. Han benytter et visuelt formsprog, som 
viser en umiddelbarhed i enhver henseende og dermed et 
oprigtigt engagement i og respekt for sit publikum. Læs 
mere her: 
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/grayson-perry-
hold-your-beliefs-lightly 
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