
Bydetektiverne i Gellerup
vandringer & arkitekturworkshop for skoleklasser

Invitation til Bydetektiverne i Gellerup
Børnekulturhuset vil gerne invitere skolens mellemtrin med på en helt unik vandring 
og arkitekturworkshop i Gellerup. 

Bydetektiver i Gellerup handler om at gå på opdagelse i et område, man - måske eller måske ikke 
- kender i forvejen. Måske bor man i området, måske har man kammerater i området, måske køber 
man ind eller går til fritidsaktiviteter i området, måske har man bare hørt om området. 

Som Bydetektiv er man åben overfor området: man sanser det, får viden om det, reflekterer over 
det og udtrykker det. 

Bydetektiverne i Gellerup udforsker Gellerupparken: områdets velkendte og mindre kendte steder, 
arkitekturen, aktiviteterne, lokalhistorien og de forandringer, der sker i Gellerup i øjeblikket.

Læs om forløbet på næste side



Forløbet er delt i to: en vandring + en workshop

Vandring i Gellerupparken
På vandringen bevæger vi os rundt i Gellerupparken og undersøger vidt forskellige steder og rum. Vi kigger på kort. 
Vi hører om stederne og registrerer stederne. Vi lytter til hinandens erfaringer med og viden om stederne. Vi ople-
ver med alle sanser. Klassens registreringer er vigtige for projektet og bringes videre til arkitekturworkshoppen. 
Mødested oplyses forud for projektstart.

Workshop
Workshoppen tager udgangspunkt i vandringen i Gellerupparken. Workshoppen går ud på at bygge arkiteurmodel-
ler af inspirerende materialer, at bruge sin fantasi og drømme og få gode ideer. 
Workshoppen afholdes i et lokale på skolen og afrundes med en udstilling med fernisering.
Dato for udstilling aftales med formidlere. Det er oplagt at invitere forældre og andre til udstillingen.

Målgruppe: 4.- 6. klasse
Formidlere: Pernille Helberg Stentoft (byvandrer) sammen med en arkitekt.
Pris: 600 kr./klasse
OBS: Ved afbud senere end to uger før afvikling faktureres skolen for de faktiske omkostninger på 7000 kr.!! 

Tilmelding: Ring til Børnekulturhuset: 4185 6669. 

Dato: Hver klasse tilmelder sig både vandring og workshop. Vælg mellem følgende dato-par:
Vandring: mandag d. 11. maj 2020 + workshop: mandag d. 18. maj 2020
Vandring: tirsdag d. 12. maj 2020 + workshop: tirsdag d. 19. maj 2020
Vandring: onsdag d. 13. maj 2020 + workshop: onsdag d. 20. maj 2020
Vandring: onsdag d. 27. maj 2020 + workshop: onsdag d. 3. juni 2020
Vandring: torsdag d. 28. maj 2020 + workshop: torsdag d. 4. juni 2020

Tidspunkt: kl. 9.00 – 11.30

Praktisk information:
Husk tøj og sko efter vejret, da vandringen foregår udendørs og varer 2 ½ time. Husk mad og drikke. Vi holder en 
spisepause undervejs og bliver helt sikkert sultne af at opleve og bevæge os rundt.
Der kan ikke købes mad og drikke under vandringen.

Bydetektiverne i Gellerup


