
4.-7. klasses elever inviteres med i et autentisk dramaløb, hvor de hver især kommer til at leve sig ind i 
rollen som et familiemedlem, der tager flugten til Amerika i slutningen af 1800-tallet. Et forløb som bringer 
historien helt ind under huden...

Fra 1840 til 1914 rejste mindst 309.000 danskere til Amerika for at skabe en ny tilværelse. De brugte alle deres sparepenge og pak-
kede de få ejendele, som kunne være i bagagen, inden de vinkede farvel til det gamle fædreland. De færreste kunne tale andet end 
dansk, men alligevel troede de på, at de nok skulle klare sig, når de kom frem til det kontinent, hvor drømmene kunne gå i opfyldelse.

I dette dramaforløb får eleverne en rolle som familiemedlem i familier, der står overfor at skulle udvandre til Amerika. Gennem prak-
tiske øvelser og fiktive situationer får de mulighed for at reflektere over flere af de beslutninger og drømme, som de danske udvan-
drere stod med i slutningen af 1800-tallet. Forløbet starter med forberedelse til familierollerne og går derefter over i en vekselvirk-
ning mellem rollespil i scenografiske omgivelser og refleksioner om det oplevede. Undervejs indlægges informationer om de realiteter, 
som udvandrerne oplevede – eller var udsat for …

Sted: Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
Periode: fra 10. januar - 31. marts 2022
Tid: kl. 9.00-12.30 - kan justeres efter bustider.
Forløbet er delt i to, hvor den første del er forberedende, mens den anden del er praktisk.
Pris: 600 kr. (søg ULF i Aarhus om ’Gratis forløb’)       
Tilmelding: online på www.ulfiaarhus.dk/grundskole/flugten-til-amerika-2022
       Yderligere information: kontakt Astrid Guldhammer på asg@aarhus.dk eller 29204434

Du finder forberedelsesmateriale på www.ulfiaarhus.dk/grundskole/flugten-til-amerika-2022

4.-8. klasses elever inviteres med i et autentisk dramaløb, hvor de hver især kommer til at leve sig ind i 
rollen som et familiemedlem, der tager flugten til Amerika i slutningen af 1800-tallet. Et forløb som bringer 
historien helt ind under huden...

Fra 1840 til 1914 rejste mindst 309.000 danskere til Amerika for at skabe en ny tilværelse. De brugte alle deres sparepenge og pak-
kede de få ejendele, som kunne være i bagagen, inden de vinkede farvel til det gamle fædreland. De færreste kunne tale andet end 
dansk, men alligevel troede de på, at de nok skulle klare sig, når de kom frem til det kontinent, hvor drømmene kunne gå i opfyldelse.

I dette dramaforløb får eleverne en rolle som familiemedlem i familier, der står overfor at skulle udvandre til Amerika. Gennem prak-
tiske øvelser og fiktive situationer får de mulighed for at reflektere over flere af de beslutninger og drømme, som de danske udvan-
drere stod med i slutningen af 1800-tallet. Forløbet starter med forberedelse til familierollerne og går derefter over i en vekselvirk-
ning mellem rollespil i scenografiske omgivelser og refleksioner om det oplevede. Undervejs indlægges informationer om de realiteter, 
som udvandrerne oplevede – eller var udsat for …

Sted: Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
Periode: 23. august - 30. november 2021 (mandag til torsdag - på nær uge 40, 42 og 43)
Tid: kl. 9.00-12.30 - kan justeres efter bustider.
Forløbet er delt i to, hvor den første del er forberedende, mens den anden del er praktisk.
Pris: 600 kr. (søg ULF i Aarhus om ’Gratis forløb’)       
Tilmelding: online på www.ulfiaarhus.dk/grundskole/flugten-til-amerika
       Yderligere information: kontakt Astrid Guldhammer på asg@aarhus.dk eller 29204434

Du finder forberedelsesmateriale på www.ulfiaarhus.dk/grundskole/flugten-til-amerika
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