PRESSEMEDDELELSE

Kæmpe indsats for at sætte kulturen i fokus for
børnene

Dato: 28. februar 2019
For yderligere oplysninger
kontakt:

Dagplejere, børnehaver og skoler gør en kæmpe indsats for at sætte kulturen
i fokus for børnene under årets kulturuge i Vesthimmerland.

Kommunikation
Vestre Boulevard 7

Kulturugen har i år et ekstra stort udbud af kulturelle oplevelser, og heraf er en stor
del arrangementer for børn og unge.

9600
Kommunikationsmedarbejder
Christian Michaelsen

Overalt i Vesthimmerland har børn, pædagoger og lærere i fællesskab arbejdet
med at sætte kulturen i fokus, og i uge 10 kulminerer det hele med en hel række af
flotte og spændende arrangementer.

Telefon: 99667018
Mail: chmi@vesthimmerland.dk

Der er tale om arrangementer, hvor børnenes selv bliver involveret i kunstneriske
udfoldelser, og arrangementer hvor børnene får mulighed for at opleve kulturen
som publikum.
Skoler og dagsinstitutioner har taget kulturugens ånd til sig, og har teamet op med
nye og utraditionelle samarbejdspartnere - handelsstandsforeninger, plejehjem,
Erhvervsskolerne i Aars og forskellige erhvervsvirksomheder for bare at nævne
nogle. Der bliver rig mulighed for at opleve frugten af dette samarbejde lige fra
morgensang rundt i Gedsted, over streetart i Ullits til udsmykning af øen i anlægget
i Aars med trolde og hekse - og meget mere.
Mange af de arrangementer, der er rettet særligt mod børnene, er tilgængelige for
alle, og optræder derfor i Kulturugens program. Men der er også markante
begivenheder for børnene alene.
Det Kongelige Teater opfører børneoperaen ”Nattergalen” for 300 børn i ALFA,
Anders Morgenthaler optræder for 6.-7- klasserne på Erhvervsskolerne i Aars
under overskriften ”Jeg skal ud på kanten og kravle” og balletten Napoli bliver
opsat i Dr. Ingrid Hallerne i samarbejde med Det Kongelige Teater. Og det er alt
sammen kun et lille uddrag af de ting, der er sat i værk.
Skole- og Dagtilbudschef Anders Norup:
”Jeg er glad og stolt over det store engagement vore dagtilbud og skoler har udvist
i forhold til Kultur10. Jeg håber, børnene og personalet vil få nogle positive
oplevelser i kulturugen”.
Kulturugen Aha giver børn, pædagoger og lærere en platform, hvor de kan vise,
hvem de er, og hvad det vil sige at arbejde med Kultur i børnehøjde.
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Kulturugens program kan hentes på Vesthimmerlands Biblioteker, og kan også
findes på kulturugens hjemmeside www.aha-kultur.dk og på
www.oplevvesthimmerland.dk.
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