Læreplanstemaet

’Kultur, æstetik og fællesskab’
I dette katalog får du viden og inspiration, der kan klæde dig på til at arbejde aktivt og
eksperimenterende med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab. I Kataloget
finder du både skræddersyede læringsforløb af forskellige udbydere i Aarhus Kommune, idéer til at gå på opdagelse på egen hånd.
En del forskning peger på at æstetiske læreprocesser har en positiv effekt på børns
trivsel, udvikling, læring og dannelse. I katalogets eksempler på kulturtilbud for børn
bliver fællesskab også et af nøgleordene, i og med at børnene ikke kun får indsigt i
deres egne følelser, men også får mulighed for at dele en fælles oplevelse eller dét at
kunne spejle sig i hinanden. Forløbene i dette katalog spænder bredt over forskellige kunstneriske udtryksformer såsom billedkunst, scenekunst, musik og dans, hvad
enten dette foregår ude på et af byens museer, teatre, eller i institutionens egne omgivelser.
Alle de udbudte tilbud i kataloget er vedvarende forløb, men hold dig endelig opdateret på de nyeste tilbud og tiltag på vores hjemmeside www.ulfiaarhus.dk. Her kan du
også tilmelde dig ULF i Aarhus’ nyhedsbrev.
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MiniBio
Børnekulturhuset
MiniBio er en biografbegivenhed, der både forår og efterår byder på filmoplevelser for børn i Aarhus. MiniBio præsenterer to filmpakker - en for de 3-4-årige og en for de
5-6-årige. Hver filmpakke består af et udbud af tegnefilm,
animationsfilm og realfilm med forskelligt udtryk, emne
eller ’streg’ og har en varighed på max. en time.
Forløbstype: Besøg på egen hånd
Varighed: 35-50 minutter
Målgruppe: 3-6 år
Pris: Gratis
Periode: forår og efterår
Find Børnekulturhusets forløb her:
www.ulfiaarhus.dk/udbyder/bornekulturhuset

Halfdan Rasmussens ABC-univers
Børnekulturhuset
Kom ind i Halfdan Rasmussens store ABC-Univers, hvor Else elsker Pølse lige så højt som Pelse, Anemoner flyver rundt
ved Trekroner, og Brandbiler bakser med Bennys Bukser. Sammen med skuespiller Katrine Weigelt åbnes ord og rim, der
vækker genklang i store og små. Det bliver en undersøgelse af, hvad bogstaver er for en størrelse, en søgen efter egne
yndlingsbogstaver og rim og en mulighed for at gå på opdagelse i billeder, spande, kasser, kander, nissers næsebor og
æslers ærtebælge. Der indbydes til dialog, interaktion og leg med børn såvel som voksne. I rummet tilskyndes legen i
læringen, og der lægges op til lege med nysgerrighed og undren i centrum; inspiration til arbejdet med bogstaver og ord
i skolen, såvel som børnenes egne videre lege.
Under besøget råder I også over Børnekulturhusets teaterrum, som er fyldt med
udklædningstøj i alle størrelser, så det er muligt at indtage mange forskellige
roller og lave jeres eget lille teaterstykke. I bestemmer selv, om der er fri leg,
eller om I vil skabe en lille forestilling.

Forløbstype: Med og uden formidler
Varighed: 1 time
Målgruppe: 4-6 år
Pris: Gratis
Periode: nye tider offentliggøres løbende
Find Børnekulturhusets forløb her:
www.ulfiaarhus.dk/udbyder/bornekulturhuset
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Musikalsk Børnehavefestival
En musikalsk og legesyg rejse med Musikflyveren
”Tænk hvis man kunne flyve – så kunne man lave stop-dans helt oppe i luften!” udbryder et barn begejstret, mens han går
ned ad gangen på Børnekulturhuset med armene slået ud som vinger. Han og en masse andre børn har netop deltaget i
Musikalsk Børnehavefestival, hvor Musikflyveren har taget børnene med på en musikalsk rejse.
Siden 2015 har Musikflyveren og Børnekulturhuset inviteret kommunens børnehaver til at deltage i Musikalsk Børnehavefestival. Her deltager børnene både som publikum og optrædende til en koncert med Musikflyverens band samt børn
fra andre børnehaver.
Forud for koncerten får børnehaverne besøg af en af musikerne i Musikflyveren. Sammen laver de musik, og børnene
lærer én sang, som de skal optræde med foran et publikum bestående af andre børnehavebørn til Musikalsk Børnehavefestival. Musikerne fra Musikflyveren er alle uddannede fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og har stor erfaring
med at formidle musik med børn.

Et musikalsk fællesskab
’Fællesskab’ præsenteres som et af nøgleordene i læreplanstemaet: Kunst, æstetik og fællesskab, og ved Musikalsk Børnehavefestival får børnene mulighed for at skabe og dele en fælles oplevelse sammen med andre børn. Børnene lærer i
den forbindelse både disciplinen at øve sig og optræde sammen samt i rollen som publikum at anerkende andre børns
præstation. Det handler ikke om at konkurrere, men i stedet om at give børnene en god og sjov oplevelse med sang og
musik gennem forskellige roller i et musikalsk fællesskab. Musikerne i Musikflyveren introducerer børnene til, hvornår
og hvordan man klapper og bukker og giver børnene mulighed for at spejle sig i hinanden samt være stolte over egne
præstationer.

Balance mellem leg og læring
Musikflyveren skriver sange med forskellige temaer, der er relaterbare for
børnene. Nogle sange handler om børnenes egne hverdagssituationer
– såsom en cykeltur i børnehave eller et skumbad inden sengetid. Nogle
tematiserer læring om for eksempel kroppen i bevægelse eller dyrene i
skoven, mens andre omhandler dét at sætte fantasien fri på et flyvende
tæppe.
Udover et læringsmæssigt fokus, hvor børnene får en skærpet bevidsthed om nogle temaer og lærer at indgå i et fællesskab med andre, er
der også lagt vægt på, at børnene inviteres til leg i oplevelsen. Det sker
for eksempel, når et musiknummer udvikler sig til en stor fælles stopdans, og legen lever også videre efter koncerten, når et barn folder armene ud og flyver ned ad gangen i dans.
Musikalsk Børnehavefestival afviles som regel lige efter sommerferien.
Find Børnekulturhusets forløb her:
www.ulfiaarhus.dk/udbyder/bornekulturhuset
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Aarhus Børneteaterfestival
Børnekulturhuset
På Aarhus Børneteaterfestival præsenterer Børnekulturhuset et udpluk af de mange, gode forestillinger, som laves hvert år uden for Aarhus - for familier, dagtilbud og
skoler. Her er der mulighed for at tage børnene med til en
unik oplevelse, der vækker både sanser og følelser. Forestillingerne kan spænde vidt – fra miniaturescenografier
med animerede sekvenser over dramatiske historier til
snurrige koreografiske indfald. De giver os noget at tænke
over, så vi med kunst og kultur kan blive til mere hele mennesker.
Forløbstype: Koncert
Varighed: 4 dage i oktober
Målgruppe: 1½-12 år
Pris: Gratis på hverdage - og ca. 30 kr. pr. billet i weekenden
Find Børnekulturhusets forløb her: www.ulfiaarhus.dk/udbyder/bornekulturhuset

En ræv bag øret
Børnekulturhuset
`En ræv bag øret’ er en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Aarhus. Børnekulturhuset har lavet aftale med
tre billedkunstnere, der alle har stor erfaring med at inddrage børn i den kreative proces og sammen med dem få frembragt skønne kunstværker. Det synes vi, at børnene i Aarhus skal nyde godt af. Derfor tilbyder vi 15 timers workshop med
en af kunstnerne sammen med børnene ude på jeres skole/institution inkl. en evt. fremvisning/fernisering. Tre af disse
timer kan efter ønske konverteres til workshop for lærere/pædagoger. Yderligere tre timer afsættes til planlægning og
opfølgning.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 4 x 3 timer
Målgruppe: 2-6 år
Pris: 2000 kr.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/grundskole/en-raev-bag-oeret
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Den Standhaftige Tinsoldat
Den Gamle By
’Den Standhaftige Tinsoldat’ er en unik og indlevende oplevelse i Den Gamle By, hvor en gruppe børn i dagtilbud kan komme
og høre H.C. Andersens eventyr, Den Standhaftige Tinsoldat.
Historien bliver fortalt af en af museets formidlere i historisk
dragt på forskellige steder i Den Gamle Bys gader, som passer
til eventyret. Børnene vil undervejs blive involveret i historiefortællingen. De 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.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 45 minutter
Målgruppe: 4-6 år
Pris: 500 kr.
Læs mere om forløbet her:
www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/den-standhaftige-tinsoldat

En dag med Niels og Marie
Den Gamle By
Et udførligt forløb til besøg på egen hånd i Den Gamle By. Det hele er klargjort til pædagogen; man skal sådan set bare
have materialet i hånden og er så klar til at gå i gang. Her kan børnene få en indlevende tur 150 år tilbage i tiden, hvor
man i historiske omgivelser følger historien om to børn, Niels og Marie i 1864. Materialet til pædagogen indeholder selve
fortællingen om de to børn, forslag til dialoger med børn samt faktabokse til pædagogen. Det er en interaktiv og lærerig
oplevelse, der sætter ord, billeder og liv på fortiden.
Forløbstype: Besøg på egen hånd
Varighed: 1 time
Målgruppe: 4-6 år
Pris: 175 kr.
Læs mere om de fire forløb her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/en-dag-med-niels-og-marie
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Flaskepost til fremtiden for storbørnsgruppen
Aarhus Musikskole
Oplev en formiddag på Aarhus Musikskole, hvor der åbnes op for sanser,
fantasi og leg gennem et musik-eksperimentarium baseret på en fælles mission. Der arbejdes med en magisk fortælling om to børn, der er
blevet væk og som har brug for jeres hjælp. Det er en fælles mission at
hjælpe de to børn, og på rejsen vil I møde forskellige udfordringer. Forløbet består af tre dele. Første del handler om at forstå og hjælpe til, anden
del handler om at støtte op og sidste del handler om at finde en ny vej
sammen.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 3 timer
Målgruppe: 5-6 år
Pris: 1.250 kr.
Se en trailer på forløbet her: www.flaskeposttilfremtiden.dk
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/flaskepost-til-fremtiden-storboernsgruppen

Alle elsker Sangskattekisten i institutionen
Aarhus Musikskole
”Alle elsker Sangskattekisten i institutionen” er et forløb, som foregår over 7 uger. I løbet af perioden får I værktøjer og
materialer til selv at kunne varetage musikaktiviteter. Indholdet er bygget op omkring kendte børnesange, som sættes
i spil på nye måder. Vi skal synge, lave fagter, spille på instrumenter, lege fantasilege og bruge hele kroppen i musikken.
Nye tekster og lege giver nyt liv til kendte og elskede børneklassikere som ’Tingelingelater’ ’En elefant’ og ’Tommelfinger,
Tommelfinger’. Som en del af forløbet får I også et omfattende idékatalog, hvor de nye tekster, legeforslag og musikpædagogiske overvejelser til Sangskattekistens sange er nedskrevet.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 7 uger
Målgruppe: 3-5 år
Pris: 6.200 kr.
Se Sangskattekistens musiktegnefilm her: www.sangskattekisten.dk
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/alle-elsker-sangskattekisten-i-institutionen-0
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ÆSKENs Tivolifest
Musikskolen LAURA
Få Æskens Tivolifest til at skabe en musikfest med fuld knald på ude i børnehavens egne omgivelser. Med inspiration
fra bogen ’Pippi i Tivoli’ er alle børn med til at rasle med stærk-mands-stænger, snurre det store lykkehjul, drille med
masker og kaste ”lagkager” efter hinanden. Æskens tivolifest er en inddragende og sjov musikfest fyldt med sæbebobler, balloner, leg og musik! Tivolifesten er primært for 3-6-årige, men egner sig også rigtig godt til større fester for hele
institutionen.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 45 minutter
Målgruppe: 2-6 år
Pris: 3.500 kr.
Læs mere om forløbet her:
www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/aeskens-tivolifest

ÆSKEN – Kaninens fødselsdag
Musikskolen LAURA
’Kaninens Fødselsdag’ er en aktiv og inddragende musikfest for alle, som elsker at synge, danse og lege, og der er både
danse- og grinegaranti! Forløbet rettes til, afhængigt af om børnene er 0-3-årige eller 3-6-årige.
Alle børnene inviteres med til kaninens fødselsdag! Sammen skal der dækkes op til en energifyldt og festlig dansefest
fyldt med musik, leg og balloner. Der rulles ”fødselsdagsborde” ud på et stort, rundt græsgulvtæppe, og der skal spilles på
raslende knipse-kopper og truttes i sugerør, der kan fløjte. Der skal danses med herligt bjældende kanindansebælter, der
får alle til at hoppe og danse – og det hele ender ud i en regn af balloner og sæbebobler fra vores to sæbeboblemaskiner.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 30 minutter
Målgruppe: 0-6 år
Pris: 3.500 kr.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/node/2511
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Teaterrytmik
Musikskolen LAURA
Teaterrytmik er en interaktiv teaterfortælling, som kombinerer musik, teater og bevægelse. I teaterrytmik oplever børnene spændende fortællinger og bliver inddraget i forløbene gennem sang, musik og ved at lege og dramatisere med.
I lighed med en teaterforestilling møder børnene én (eller
flere) karakterer fx Karla Kageform, som er en klovneagtig
figur, der tager børnene med ind i et musikalsk fortælleunivers med en handling som omdrejningspunkt. Teaterrytmik byder på fire forskellige forløb, som henvender sig til
forskellige aldersgrupper.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: Afhænger af forløb
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 575 kr.
Læs mere om forløbet her:
https://www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/teaterrytmik

Når stjernerne synger
Musikskolen LAURA
’NÅR STJERNERNE SYNGER’ - bliver drømme til virkelighed. En flyvende kuffert, en rejse, toner fra en anden verden. Tag
med på en musikalsk rejse til verdens ende, hvor drømme bliver til virkelighed, og virkelighed bliver til drøm. Den flyvende
kuffert og fløjtens toner viser os vej. Men ikke alt går som planlagt.
Forløbstype: Koncert
Varighed: 30 minutter
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 2.200 kr.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/node/2438
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Momo og Tidstyvene med ÆSKEN
Musikskolen LAURA
Med udgangspunkt i Michael Endes fortælling om Momo og Tidstyvene, inviterer børnemusikgruppen ÆSKEN alle børn med på en musikalsk og
inddragende rejse, som handler om tid og liv. Momo og Tidstyvene er
en musikalsk fortælling og er hverken en koncert eller et teaterstykke, men en mellemting, hvor børnene aktivt er med i fortællingen. I
skal lege, filosofere, tænke, lytte, mærke, finde på og ikke mindst,
bruge vores fantasi, grine og have det rigtig sjovt! Historien om
Momo og Tidstyvene er en forestilling med plads til både eftertænksomhed, leg og musik.
Forløbstype: Koncert
Varighed: 45 minutter
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 6.000 kr.
Læs mere om forløbet her:
www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/momo-og-tidstyvene-med-aesken

Koncert med ÆSKEN
Musikskolen LAURA
Æskens koncerter er fyldt med festlig musik i børnehøjde med masser af inddragelse, sjov og dans. Musikken er en blanding af egne og kendte børnesange
i flere genrer fra jazz, reggae, pop og rock. Med sang
og kor, elektrisk og akustisk guitar, bas, trommer, saxofon går det fem-mand store Æsken rent ind ved børn
i alle aldre og deres familier! ÆSKEN er et prisvindende
børnemusik-orkester, som spiller inddragende, humørfyldt og energisk musik for børn i alle aldersgrupper og
deres forældre.
Æsken vandt i december 2017 en Danish Music Award (Børnejazzprisen). De nominerede var udvalgt, fordi de i særlig grad har
lykkedes med at udbrede glæden og kendskabet til jazzmusik for
børn.
Forløbstype: Koncert
Varighed: 1 time
Målgruppe: 0-6 år
Pris: 5.000 kr.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/koncert-med-aesken
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SKRALLEBANG – AlTid til børn
Musikskolen LAURA
’SKRALLEBANG AlTid til børn’ spiller aktive koncerter for
de 3-8-årige og deres voksne. Bandet består af Nana Bang
Kirkegaard og Søren Jensen. Vi vil gerne videreformidle
vores glæde for musik, sang, bevægelse, leg - og for de
gode fortællinger. Vi har de sidste par år arbejdet en del
ud fra eventyr og børnebøger - og sammensat nogle temakoncerter med fortællingerne som omdrejningspunkt.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 50 minutter
Målgruppe: 0-6 år
Pris: 4.080 kr.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/node/2513

Senses of Cities
Hvid støj sceneproduktion
”Senses of Cities” er en ekstraordinær teateroplevelse for de mindste med fokus på samsansning af kunst, udvikling
og leg. Inde i en kæmpe sanseskulptur kan publikum opleve en indbygget interaktiv udstilling, hvor store som små får
mulighed for at udfordre og afprøve sanserne ved at smage, lugte, føle, se og høre. Skulpturen rummer også en scene
til en sanselig teaterforestilling, hvor publikum skal hjælpe skuespillerne Stine og Jakob med at vække dukken Laura og
hendes sanser op fra en dyb søvn. Sansehulen kommer til at stå ude i jeres gård i 3 dage, og der skal minimum bestilles
6 forestillinger.
Forløbstype: Forestilling
Varighed: 3 dage
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 86.200 kr.
Se en video fra forløbet her: youtu.be/LRuxKrFevcg
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/senses-cities
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SKAB
Hvid støj sceneproduktion
SKAB er en musikalsk og skulpturel animationsforestilling, der
helt kort handler om skabelsesberetningen fortalt med kagedej og køkkenredskaber… Forestillingen begynder med, at
alle kagedåserne er tomme: ”I begyndelsen var der ingenting
… ” Og ligesom Gud skabte lyset, verden og menneskene på
7 dage, følges en opskrift med 7 punkter. Første punkt er at
tænde ovnen: ”Og der blev lys”. Herefter bliver mel og vand til
jord og hav, bjerge af mel vokser frem, rindende vand løber ned
ad mel-bjerget, og piskeris bliver til blomster og træer. Alt animeres, æg triller ud af køkkenSKABene, og det bliver dyrelivets
begyndelse. I den bløde dej formes billedet af verden, der forandrer sig og langsomt bliver færdig - og endelig, ud af dejen vokser
der en lille mand: Adam. Han er SKABt for øjnene af os. En luns bliver
brækket af, og af Adams ribben bages Eva ...
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 35 minutter
Målgruppe: 2-6 år
Pris: 7.813 kr.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/skab

Pap-kAs
Teater Refleksion
pAp-kAsser er ikke kun pAp-kAsser – de kan skabe verdener! Ro afsted i bølgegang eller oplev en frodig skov af træer vokse
frem for øjnene af dig, før den i ét nu forvandles til et nyt landskab. Med nærvær og nysgerrighed bygger spillerne Anna og
Kasper universer ud af pAp-kAsser. En fantasifuld, forunderlig og foranderlig leg, der har sin helt egen logik og sit helt eget
tempo. [pAp]-[kAs] giver de mindste en oplevelse fuld af nærvær, leg og musik, der stimulerer alle sanser.
(kun hos Teater Reflektion i perioden d. 25. – 28. marts – ellers er den i turnesalg hele året gennem hvid støj sceneproduktion)
Forløbstype: Forestilling
Varighed: 35 minutter
Målgruppe: 1-5 år
Pris: 70 kr. pr. person, når den spiller på Teater Refleksion
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/pap-kas-1
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På skattejagt
Kvindemuseet i Danmark
På forløbet går man på opdagelse efter historiske ting og fortællinger.
Man vælger ét af de 28 børn i udstillingen og undersøger barnets ting og
sager. Formidleren starter og slutter forløbet fælles: Børnene præsenteres for skattejagten, for de børn, de kan vælge imellem og de temaer,
der skal undersøges. Børnene deles op i grupper og går herefter ud i udstillingen på egen hånd. Afslutningsvis samler formidleren op i fællesskab og spørger ind til, hvad der er blevet fundet, om der er noget, der har
overrasket, om de kan genkende tingene osv.
Skattejagt på egen hånd
I udstillingen går man på opdagelse efter historiske ting og fortællinger. Man
vælger ét af de 28 børn og undersøger barnets ting og sager. Man kan også gå
på opdagelse efter specifikke ting. Børnene kan klatre på montrerne, klæde sig ud
som børn i gamle dage og tegne med kridt på tavler og vægge.
Forløbstype: Forløb med formidler / Besøg på egen hånd
Varighed: 1 time
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 250 kr. / Gratis
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/node/2579

Kan man mærke en farve?
ARoS
Hvordan er et blåt humør? Hvilken farve gør mig glad? Hvilken
farve gør mig ked af det? Hvordan smager rød? og kan man
måske endda mærke den lilla på kroppen? Dette er nogle af de
spørgsmål, vi sammen undrer os over. Sammen skal I undersøge og snakke om, hvad de forskellige farver gør. Hvordan I oplever farverne – hvordan føles blå i forhold til rød, og hvad sker der
når lilla kommer i spil? Omvisningsforløb for dagtilbud foregår i
museets gallerier. I møder museets omviser i indgangsområdet
og følges derefter til det første af de værker, der er udvalgt i forhold
til besøgets tema. Der skal lyttes og igennem dialog dannes mening
i fællesskab med museets omviser. Børnenes oplevelse af museet, de
udvalgte værker og farvers betydning er i fokus. Ud fra det undersøges farver, følelser og hvordan de hænger sammen.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 1 time
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 475 kr.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/kan-man-maerke-en-farve
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”Vi jager dyr” – Studioworkshop
ARoS
Der skal lyttes og dannes mening i fællesskab med museets omviser. Børnenes oplevelse af museet og mødet med
dyr i værker er samtaleemnerne. Senere kommer særligt
hænderne og fantasien i spil. Der skal tegnes og formes
dyr. Børnene møder kunst og museum i øjenhøjde.
I udstillingen ”Human Nature” findes flere værker, hvor
dyr spiller en central rolle. I nogle er de helt tydelige og i
andre skal der jages. Jages ved at bruge fantasien og ved
at udtrykke, hvad man ser og tænker. Asger Jorns Sankt
Hans II (1952) og Richard Mortensens Eventyrbillede med en
lille Elefant (1942) indeholder flere væsner. Men hvilke? Er det
et egern? Eller måske en drage? Ser vi det samme? Oplever vi
det ens? Eller helt forskelligt?
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 2,5 timer
Målgruppe: 4-6 år
Pris: 900 kr. pr. gruppe (inkl. moms).
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/vi-jager-dyr-studioworkshop

Se Mig!
ARoS
Sammen med en omviser på ARoS skal I rundt på museet og kigge, lytte og ikke mindst bruge kroppen til at forstå og
tale om udvalgte værker med kroppen i fokus. I fællesskab skal I finde forskellige menneskefigurer i museets samling
af malerier og skulpturer. Her skal I efterligne figurernes kropssprog, mimik og humør - og derved bruge kroppen til at
opleve, det I ser.
Hvordan ser det ud, når jeg stiller mig sådan med min krop? Hvordan skal mit ansigt se ud, hvis jeg er overrasket? Og
hvordan ser jeg ud, hvis jeg er sej? Det er nogle af de spørgsmål, vi sammen undrer os over.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 45 minutter
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 475 kr.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/se-mig
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Fortællertæppet
ARoS
Fortælletæppet er det gode første møde med kunstmuseet. Siddende på tæppet, med tryllestøv i hænderne og
fantasien i gang, undersøges et værk. Er I nysgerrige på
ARoS, kunst og børnenes oplevelse er dette den gode
start.
Der skal lyttes og dannes mening i fællesskab med museets omviser. Børnenes oplevelse af museet og et værk
udvalgt af omviseren er samtaleemnet.
Tag med os på en magisk rejse med Fortælletæppet, hvor
samlingspunktet er et mystisk persisk tæppe, og fantasien
er styrmand.
Mødet med ARoS er et møde med kunst og tolkning, hvor alle
kan være med. Vi skal forstå igennem dialog - sparke til fantasien og få gang i tankerne og snakken, når nysgerrigheden sparker
ind.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 45 min.
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 475 kr. pr. forløb (inkl. moms). Der er mulighed for at gå mere på opdagelse i resten af
huset på egen hånd efterfølgende.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/fortaelletaeppet

Fantastiske fortællinger i kunsten
ARoS
Børnene kommer til at møde museumsrummet og sammen med
omviseren blive klogere på, hvad det særlige ved et kunstmuseum er. I kommer rundt i gallerierne, og børnene skal tolke kunstværker ud fra deres fantasi og nysgerrighed.
Guldalderkunstneren Martinus Rørbys maleri ’Brønden på pladsen St. Sophia ved Seraillets port i Konstantinopel’ (1846) er et
godt eksempel på guldalderkunsten. Det eksotiske møde med
Istanbul/Konstantinopel. Der er mennesker, fremmedartede
dyr, spændende huse og byggestile og et helt andet varmt og
indbydende klima, end det man typisk var vant til i Danmark for
200 år siden.
Lader vi børnene komme til øre, er der sikkert andre historier, der
gemmer sig i værket. Hvem er menneskene? Hvad hedder de? Kender de hinanden? Hvordan mon det er at have en kamel? Og hvem er
manden på den flotte hvide hest? Spørgsmålene er mange, svarene farverige og fantasifulde, når børnenes fantasi slippes løs.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 1 time
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 475 kr. pr. gruppe (inkl. moms).
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/fantastiske-fortaellinger-i-kunsten
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Studioworkshop – “Boy”
ARoS
I udstillingen ‘Far From Home’ sidder Boy. En kæmpestor skulptur
af en lille dreng. Han er omdrejningspunktet.
Hvorfor er han så stor? Hvad tænker han egentlig på? Hvorfor
sidder han på hug? Hvad mon han hedder? Svarene findes i
samarbejde med børnene, og børnene udtrykker derefter deres oplevelse af Boy gennem tegning. Det efterfølgende forløb i Studio handler om at forme egen model af Boy. Der skal
arbejdes med både velkendte og nye materialer og teknikker.
Der skal lyttes og dannes mening i fællesskab med museets
omviser. Børnenes oplevelse af museet og særligt Boy er samtaleemnet. Senere kommer kroppen også med og fantasien ligeså. Børnene møder kunst og museum i øjenhøjde. Workshoppen
’Boy’ handler om at besøge et kunstmuseum. Om at møde noget,
der er så anderledes, at fantasien og nysgerrigheden må i spil for
at prøve at danne mening. Workshopforløbet gør det abstrakte møde
med kunst håndgribeligt. Et studiobesøg tilgodeser flere læringsstile og
giver plads til andre kompetencer og udtryk end det sproglige.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 2,5 timer
Målgruppe: 3-6 år
Pris: 900 kr. pr. gruppe (inkl. moms). Max 12 deltagende børn til 2 voksne.
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/studioworkshop-boy

KIF KAF KUFFERT – æstetisk læringsforløb
Børnekulissen
Få besøg af Børnekulissens teaterkonsulent med forløbet ’Kif
Kaf kuffert’. Forløbet indeholder en involverende teateroplevelse samt musik-dramatiske workshops, hvor vi fortæller
historier gennem krop, sang, bevægelse og drama. Børnenes egen-initiativer og æstetisk skabende virksomhed vil
være omdrejningspunktet i forløbet.
Forløbet giver det pædagogiske personale inspiration til arbejdet med leg og dannelse, børneperspektiv, børnestemmer
og kroppens fortællinger. Forløbet bygger på aktionslæringsprincipper, og der medfølger en kuffert med inspirationsmateriale til videre fordybelse.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed:
Målgruppe: 0-6 år
Pris: Gratis
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/kif-kaf-kuffert-aestetisk-laeringsforloeb
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Race Dog
Theatret Thalias Tjenere
Race Dog er en god portion hundegalskab for alle aldre. En
action-komedie om forbudt kærlighed i en benhård hundeudstillingsverden - en verden af magt, begær og indre
og ydre parasitter.
En ordløs, visuelt stærk forestilling som inspirerer elever
til at sætte ord på deres oplevelse. Race Dog fortæller en
meget menneskelig historie i et vildt univers af masker
og musik. Oversat til hundesprog spiddes aktuelle emner
med humor og frækhed. Begreber, som ellers er svære,
kan luftes - uden snor. Der grines højt og heppes på den
ukuelige kærlighed, mens vi boltrer os i arrangerede ægteskaber, fremmedangst og klassekamp.
Forløbstype: Forestilling
Varighed: 45 min.
Målgruppe: 5-6 år
Pris: 13950 kr. (inkl. moms)
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/race-dog

Vi Ser – Vi Hører – Vi Gør
Museum Overtaci
I forløbet inddrages kunstmuseet og udvalgte kunstneres værker. Børnene deltager med egne iagttagelser og laver tegninger, som viderearbejdes i en kreativ workshop.
Gennem mødet med outsiderkunst i de skræddersyede læringsforløb åbnes der op for en billedsamtale i børnehøjde.
Med kunsten som redskab gives der mulighed for at sætte ord på følelser og derefter omsætte deres følelser i et kreativt
udtryk. Børnene får mulighed for at eksperimentere og fordybe sig med forskellige materialer i et kunstnerisk og horisont-åbnende miljø.
Forløbstype: Forløb med formidler
Varighed: 90 min.
Målgruppe: 5-6 år
Pris: 350 kr. pr. forløb (inkl. moms)
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/vi-ser-vi-hoerer-vi-goer

18

Bare skulpturer?
Antikmuseet
På Antikmuseet findes skulpturer af både guder, mennesker og
dyr. Tag de store før-skolebørn med ned i samlingerne og lad
dem gætte på myterne bag skulpturerne, prøve at stå i forskellige skulpturpositurer og undres over, hvilket formål skulpturerne har tjent i den antikke verden. Derudover kan børnene
prøve at tegne skulpturerne, farvelægge tegningerne og digte
historier om skulpturerne.
Formålet med et besøg på Antikmuseet er at give før-skolebørn viden om den antikke verdens kultur og kunst og vække
deres interesse for at gå på museum. Børnene kan få den rene,
sansende kunstoplevelse ved blot at betragte skulpturerne og
tale om, hvad dette giver dem.
Forløbstype: Besøg på egen hånd
Varighed: Valgfri
Målgruppe: 5-6 år
Pris: Gratis
Læs mere om forløbet her: www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/bare-skulpturer

Freestyle med tekstile materialer
ULF i Aarhus
Sammen med tekstilkunstnerne Sanne Ransby og Astrid
Skibsted, inviterer vi jer ind i en workshop, som giver inspiration og ideer til at arbejde kreativt med tekstile materialer og som
skaber ramme for opdagelse af nye typer af erfaringer med stof og
tekstiler. Vi håber desuden at forløbene vil inspirere jer, pædagoger
og lærere, til at facilitere endnu flere æstetiske forløb, som rummer en
undersøgende og eksperimenterende tilgang.
I denne workshop ’freestyler’ I med stof, saks, nål og tråd/snor. Sammen med kunstneren Sanne Ransby, som er hovednavnet på denne dag, skal I på opdagelse i, hvordan tekstile materialer kan bruges til at udtrykke sig med. Med inspiration
fra forskellige tekstil-kunstneres brug af materialer og teknikker undersøger vi, hvordan man kan bruge teknikker frit og
udvikle egne udtryk.
Desuden byder dagen på vikle-workshop ved Astrid Skibsted. Workshoppen handler om at vikle tekstil-billeder i garn og
stof. Viklebilleder er en skøn og umiddelbar måde at arbejde med garn på, som åbner op for eksperiment og nysgerrighed. Det er en måde at se og sanse på.
Forløbstype: Kursus
Varighed: 6½ time
Målgruppe: Pædagoger og lærere
Pris: Gratis
Periode: Den 19. maj 2021
Find kurset her: www.ulfiaarhus.dk/kursus/freestyle-med-tekstile-materialer
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Workshops for dagtilbud
Børnekulturhuset
Vi udbyder løbende kunstneriske workshops rettet mod jeres børn i dagtilbud.
Fælles for vores workshops er, at de alle forestås af professionelle kunstnere, og at vi kører forskellige temaer med udgangspunkt i enten metoder eller materialer. Et eksempel på tema er tekstil, som vi afvikler i 2021.
Formålet med vores workshops er at skabe tid og rum til børnenes udfoldelser, sådan at de kan opdage egne resurser og
prøve dem af i en kunstnerisk sammenhæng. Og så naturligvis også at præsentere dem for nye metoder og materialer,
som kan styrke deres glæde ved at skabe.
Alle Børnekulturhusets forløb, workshops og festivaler lægges på ulfiaarhus.dk løbende og annonceres i ULF i Aarhus’
nyhedsbrev samt facebooksiden www.facebook.com/ulfdagtilbud

Gratis kurser og inspirationsdage for pædagoger
ULF i Aarhus
ULF i Aarhus tilbyder løbende gratis kurser og inspirationsdage for pædagoger og lærere i byen.
Tjek hjemmesiden www.ulfiaarhus.dk/kurser og tilmeld dig ULF i Aarhus’ nyhedsbrev for dagtilbud.

Tilmeld dig nyhedsbrevet
ULF i Aarhus - dagtilbud
ULF i Aarhus sender nyhedsbrev ud målrettet dagtilbud hver anden torsdag.
Du kan sikre dig nyhederne i din inbox, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet nederst på hjemmesiden

www.ulfiaarhus.dk
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Gratis forløb for dagtilbud
Brug Aarhus - Giv børnene en spændende og lærerig dag
Vidste du, at I kan få gratis forløb på byens kultur - og natur institutioner?
ULF i Aarhus har afsat 100.000 kr. årligt til gratis læringsforløb til målgruppen 0-6 år i 2020 og 2021.
I har derfor mulighed for at søge midler til ét forløb eller teaterbilletter til hver institution pr. år og hermed gøre brug af
nogle af de mange forløb, som byens og kommunens eksterne læringsmiljøer bugner af.
Aftal internt ude i institutionen, hvilket forløb I vil booke i institutionen.
Et typisk forløb koster 500 kr., men I må også gerne søge til dyrere forløb, vi vurderer hver enkelt ansøgning fra gang til
gang.
OBS! Mange forløb er i forvejen gratis, dem skal I selvfølgelig ikke søge midler til hos ULF i Aarhus.
I finder læring og oplevelse i de mange forløb på byens museer, teatre samt inden for idræt og natur.
Se forløbene her: www.ulfiaarhus.dk

Sådan gør I
Inden I kan deltage i et gratis forløb, skal I:
•
•

finde et forløb på hjemmesiden www.ulfiaarhus.dk
booke forløbet hos den pågældende udbyder
... husk at aftale pris og bed gerne om en ordrebekræftelse

•

ansøge ULF i Aarhus om at få dækket de økonomiske udgifter ved at udfylde vores ansøgningsskema:
http://kortlink.dk/29zy5
bede udbyderen sende fakturaen direkte til ULF i Aarhus med tydelig angivelse af forløb, dato og institutionens navn
tjekke, at I har en skriftlig tilladelse fra ULF i Aarhus, inden I tager afsted på forløbet

•
•

DET MED SMÅT
•
•
•

forløbet skal være til børn i målgruppen 0-6 år
I kan kun søge et forløb pr. institution
forløbet skal afvikles i 2020 eller 2021

Tidsfrist
I skal ansøge om at få forløbet dækket minimum 7 dage før, I skal afsted.
Ved afbud/sygdom
Bliver I forhindret, følg da udbydernes regler for afbud.
Hvis I ikke overholder disse regler eller udebliver fra et booket forløb, skal I selv betale det fulde beløb.
Målgruppe
Ordningen gælder for daginstitutioner i Aarhus Kommune.
Omfattede forløb
Ordningen har til formål at støtte samarbejdet mellem daginstitutioner og udbydere i Aarhus Kommune.
I kan booke de forløb, I finder her på hjemmesiden, som udbydes af udbydere hjemmehørende i Aarhus Kommune.
Der er et par forløb hos udbydere hjemmehørende i Aarhus Kommune, som ikke er med i ordningen. Det fremgår af forløbsbeskrivelsen. Her skal I selv betale for forløbet.
ULF i Aarhus dækker ikke:
• Hytter og lejrskoler
• Forløb uden for Aarhus Kommune
• Forløb, der er afviklet, og hvor der ikke er ansøgt inden hos ULF i Aarhus om betaling af forløbet!
• Kurser for pædagoger
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Teaterordning for dagtilbud
Alle dagtilbud i Aarhus Kommune kan i hele 2021 gratis bestille teaterbilletter - eller få en hel forestilling til at spille ude
hos jer. Kulturforvaltningen i Aarhus står nemlig for betalingen. Og skulle det være umuligt at komme ind til Aarhus med
offentlig transport, er der også mulighed for at bestille en minibus og få den betalt oveni.
Teaterordningen giver 100% dækning af udgiften til en refusionsberettiget forestilling- samt dækning af evt. nødvendig
kørsel til teateret.
I bestiller blot en forestilling på et teater i Aarhus eller fra et turnerende teater – og Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune står for betalingen.
Teaterordningen for dagtilbud og dagplejere er sat i verden som et forsøg med de statslige refusionsmidler for at give
de yngste børn mulighed for at få set turnerende professionelt børneteater fra hele landet ude på institutionen, i lokalområdet eller på teatrene i Aarhus.
Hvis der er brug for kørsel, fordi teaterforestillingen foregår på et teater eller et spillested, der ikke kan nås til fods, skal
institutionen/dagplejen blot orientere teatret om, at der kommer transport oveni. Transporten skal institutionen/dagplejen selv bestille, men regningen skal sendes til og betales af teatret. Udgiften kommer så på teatrets regning, som
bliver betalt af Kulturforvaltningen.
Det forudsættes selvfølgelig, at man har undersøgt muligheden for gratis, offentlig transport via Midttrafik – og at det
ikke er muligt.
I forbindelse med bestilling af forestillingen skal institutionen orientere Kulturforvaltningen på e-mail:
Teaterrefusion@aarhus.dk hvor der skal oplyses følgende:
• Institutionens/dagplejens navn
• Navn på teateret og forestillingen, som man ønsker refusion til
• Dato for forestillingen
• Forestillingens pris uden moms
• Transportens pris (estimeret) uden moms samt bus/taxi-selskabets navn
Hvilke forestillinger kan vi se?
På ULF i Aarhus kan I finde de lokale teatre i Aarhus, hvor I kan søge på dagtilbuds-aldersgruppen. Her er der både teatre
med faste scener i Aarhus og teatre, der kan komme ud til jer.
Derudover kan man altid kigge efter forestillinger i Den røde brochure (findes både i bogudgave og via hjemmeside). Den
viser alle de professionelle, refusionsberettigede forestillinger i Danmark. Det koster jer ikke mere at vælge et teater fra
Odense eller Helsingør, end det gør at tage ind til Aarhus. Det gælder blot om at have det rette lokale til forestillingen –
eller at lave en aftale med det lokale beboerhus eller en sognegård, som måske har lidt højere til loftet og kan mørklægge.
Men det kommer helt an på den enkelte forestilling, så har I brug for hjælp til at finde det helt rigtige, er I velkomne til at
kontakte børnekulturkonsulent Astrid Guldhammer, som hver år arrangerer Aarhus Børneteaterfestival og derfor har set
rigtig meget af det teater, der spilles både i Aarhus og i resten af landet.
Links til inspiration:
Find inspiration til lokale forestillinger på ulfiaarhus.dk
Læs mere om forestillinger, I kan få ud at spille hos jer i Den røde brochure
(Den røde brochure: brug ’avanceret søgning’)
Læs mere om offentlig transport på www.ulfiaarhus.dk/tilskud-til-transport-skoler-dagtilbud-og-klubber

Kontakt
Inspiration til konkrete forestillinger:
Astrid Guldhammer
Børnekulturhuset
asg@aarhus.dk / 29204434
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www.ulfiaarhus.dk

