HISTORIEN OM...

KULTUR

FRIK ADELLEN
KULTUR og AFTENSMAD
i én mundfuld

For børn i alderen 3 til 6 år
og deres forældre og søskende.
Køb jeres billetter (40 kr. pr. person) på www.billetten.dk eller på
biblioteket. Følg også med på vores facebookside “Kulturfrikadellen”.
Vi glæder os til at lære, lege, synge, fortælle og opleve sammen med jer!
Hjørring Musiske Skole tirsdag d. 10. oktober
kl. 17.00-18.30

HISTORIEN OM
GLÆDEN VED MUSIK
På Hjørring Musiske Skole skal vi sammen med børnene
lege med musikken. Vi skal synge, spille, hoppe, danse,
klappe, lege og grine til musik med en historie som omdrejningspunkt. Musik giver glæde, øger kropsbevidstheden og
styrker koncentrationen. Gennem musikken lærer børnene
at begå sig i en gruppe, at synge sammen, at vente på deres
tur, være på og at lytte til andre. Musik skaber glæde og
nærvær for børn og deres voksne. Kom og vær med til en
musikalsk legestund. Det bliver sjovt!

Hjørring Bibliotek onsdag
d. 22. november kl. 17.00-18.30

HISTORIEN OM
CYKELMYGGEN EGON
Vi skal høre historien om myggen Egon,
der som alle andre myg startede sit liv
som myggelarve i vandet. Da de andre
myg fik vinger og fløj op mod solen, kom
Cykelmyggen Egon i stedet op af vandet
på den flotteste racercykel! Hør historien
om, hvordan Cykelmyggen Egon endte i
et loppecirkus. Efter oplæsningen leger
vi videre med rim, musik og motorik, og
sammen bliver vi klogere på myggens liv.

Vendsyssel Teater onsdag d. 14. februar
kl. 17.00-18.30

HISTORIEN OM KOST OG MASK
På et teater betyder kost ‘kostume’, og mask betyder
‘sminke’! Vi vil ”lege” med teatersminke og kostumer
– glæd jer, I skal nok blive rigtig flotte! Hvis I har noget
flot udklædningstøj derhjemme, må I gerne tage det
med.

Vendsyssel Kunstmuseum onsdag
d. 14. marts kl. 17.00-18.30

HISTORIEN OM KUNST
Bag hvert maleri og skulptur på Vendsyssel Kunstmuseum gemmer sig en masse
spændende historier. Vi dykker ned i
nogle af dem og skal blandt andet høre
om, hvordan kunstnere bliver inspireret,
og hvordan alverdens mystiske dingenoter og dimser kan bruges til at skabe
værker – og derigennem fortælle historier om alt mellem himmel og jord!

Vendsyssel Historiske Museum torsdag d. 12. april kl. 17.00-18.30

HISTORIEN OM HJØRRING
På Vendsyssel Historiske Museum skal vi på en rejse gennem Hjørring bys historie.
Vi skal blandt andet se på og høre om, hvordan det var at være barn i gamle dage i en by, hvor
der eksempelvis ikke var vand i vandhanen, hvor der ikke var noget, der hed hverken børnehaver eller skoler, og hvor hverken pizza eller spaghetti var en del af hverdagsmåltiderne.

FRIKADELLER MED TILBEHØR LAVES AF PMU

HVOR FÅR VI KULTUR OG FRIKADELLER?
Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, 9800 Hjørring, tlf. 72334344
Hjørring Bibliotek, Østergade 30, 9800 Hjørring, tlf 72337800
Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring, tlf. 98924711
Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads 15, 9800 Hjørring, tlf. 98924133
Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring, tlf. 96241050

