
 

Festugen står for døren… 

I år er temaet “Upside Down”. Her bliver ting og begreber vendt på hovedet, hvilket helt sikkert giver 

anledning til megen leg og fantasi. I den forbindelse kommer her nogle arrangementer, som 

henvender sig til aldersgruppen 0-6. Festugen løber af stablen fra d. 26.08.16 - 04.09.16 og er en god 

mulighed for at få skabt nogle sjove og anderledes oplevelser med børnene. 

 

Nedenfor er beskrevet nogle gode bud på arrangementer til netop denne aldersgruppe. I tilfælde af 

disse arrangementer ikke lige passer eller du er blevet mere nysgerrig på festugen, kan man gå på 

opdagelse på festugens egen hjemmeside: aarhusfestuge.dk 

_________________________________________________________________________ 

INSPIRATION FOR DE 0 – 6 ÅRIGE 

 

BØRNEKULISSENS HATTETEATER 

Scenen er sat: En veloplagt historiefortæller og en 

masse sjove hatte. Her har børnene mulighed for selv 

at komme på scenen. Arrangementet henvender sig 

til 3-9 år og finder sted på Caféscenen i Musikhuset 

Aarhus fra d. 27. aug. - 4. sep.. Det er desuden gratis 

at deltage i. 

Mere præcis information findes her: 

http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/boernekulissens-hatteteater 

MUSIK I DET FRI - UDENDØRS MUSIKINSTRUMENTER 

D. 27. aug. kl. 10:00-16:00 kan alle komme og afprøve 

udendørs percussion musikinstrumenter i Byparken. 

De er stemt så alle uden musikalske forudsætninger 

kan spille på dem.   

Arrangementer er både for børn og voksne og er 

gratis at deltage i. 

Mere information her: 

http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/musik-i-det-fri-udendoers-musikinstrumenter 

http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/boernekulissens-hatteteater
http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/musik-i-det-fri-udendoers-musikinstrumenter


A B SE DET 

Læs højt og leg omkring det hyggelige læsehus på 

Musikhusets balkon. Med inspiration i Halfdans 

Rasmussens ABC-univers kan voksne sammen med børn 

mellem 0 og 8 år finde bogstaver, læse højt og løse sjove 

opgaver. 

Der er ingen tilmelding - bare  kom og vær med. 

Arrangementet foregår i Balkongalleriet og er gratis at deltage i. 

Læs mere her http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/a-b-se-det 

BYPARKEN 

Der er plads til både leg, læring og afslapning i Byparkens 

grønne område mellem Musikhuset Aarhus og Rådhuset. 

Her er der alverdens forskellige aktiviteter samt mulighed 

for at prøve lidt af hvert og mærke festugens pulserende 

stemning. Læs mere om byparkens forskellige aktiviteter 

her: http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/byparken 

GRATIS BØRNEFILM I FESTUGEN 

Øst for Paradis viser gratis børnefilm mandag, tirsdag og 

onsdag i Festugen. Kl. 10.00 vises der film for børn fra 3 

år, og kl. 11.00 vises der film for børn fra 5 år. Oplev en 

perlerække af film i alle genrer: små finurlige tegnefilm, 

korte fiktionsfilm og inspirerende dokumentarfilm. 

Forestillingerne er gratis, men hvis du skal sikre dig en 

billet, skal du huske at reservere billet (reservationsgebyr 

5 kr.)  

Læs mere her: http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/gratis-boernefilm-i-festugen 

BâTIMENT 

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. Arrangementet starter kl 10 alle dage, er 

gratis og foregår ved bispetorv. Læs mere her: 

http://aarhusfestuge.dk/da/arrangement/batiment 
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