Århundredets
festival
FOR BØRN OG UNGE

MELLEMTIDEN
MANDAG D. 4. - FREDAG D. 8. MARTS 2019
Mærk historiens vingesus i uge 10, hvor vi sætter fokus på
MELLEMTIDEN – tiden mellem de to store krige.
Her på siderne kan I orientere jer i aktiviteterne for skoleklasser under festivalen.
Tilmelding sker hos den enkelte kulturinstitution/arrangør.
Festivalen arrangeres af Folkeuniversitetet i tæt samarbejde
med en lang række lokale og regionale kulturinstitutioner.

SE PROGRAMMET FOR FESTIVALEN PÅ DE EFTERFØLGENDE SIDER

Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C
Mandag d. 4. marts - fredag d. 8. marts
kl. 9.00-10.00 og 10.30-11.30

STEP OG STJERNEDRYS
DANSETRIN FRA 1930’ERNES
AMERIKANSKE FILMMUSICALS
Kom ind på Børnekulturhuset og få danseundervisning ved vores ægte musicalkoreograf,
Iben Hutzelsider fra Balletakademiet i Aarhus,
som kan få selv den blødeste gummisål til at opføre sig som Fred Astaires stepsko. I får introduktion til tidens trin og toner og ender med at
kunne danse en lille koreografisk sekvens, der
leder tankerne hen til de store filmmusicals fra
1930’ernes ’Top Hat’ til nutidens ’La La Land’.
Fodtøj: gerne med hård sål, men sneakers er
også ok.

UNDERVISER
Iben Hutzelsider, leder af Balletakademiet i
Aarhus og uddannet fra Royal Academy of
Dance og Arts Educational School i London.

TILMELDING
Børnekulturhuset på tlf. 41 85 66 69.

YDERLIGERE INFORMATION
Ring til Astrid på tlf. 41 85 66 69.

Gratis for skoler i Aarhus Kommune
For mellemtrin + overbygning

Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Gratis for skoler i Aarhus Kommune
For 0.-6. klasse

Onsdag d. 6. marts kl. 9.00-11.00 og 12.00-14.00
Torsdag d. 7. marts kl. 9.00-11.00 og 12.00-14.00
Fredag d. 8. marts kl. 9.00-11.00

SURREALISMEN I DE BRØLENDE 20’ERE

Hør et kort oplæg om surrealismen og eksperimenter derefter selv med collage og surreale
billeder.
Vi tager eleverne tilbage til oprindelsen for
surrealismens eventyrlige og foruroligende
univers, hvorefter eleverne selv skal eksperimentere med collage teknik for at lave nyfortolkninger af kendte værker.

UNDERVISER
Malene Lynggaard Thomassen, cand. mag i
kunsthistorie og medarbejder ved ULF i Aarhus.

TILMELDING
Børnekulturhuset på tlf. 41 85 66 69.

YDERLIGERE INFORMATION
Ring til Malene på tlf. 41 85 66 71

Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Gratis for skoler i Aarhus Kommune
For 6.-10. klasse

Fredag d. 8. marts kl. 11.00-12.00 og 12.30-13.30

MODESHOW OG MELLEMKRIGSTID

Kom med på en tidsrejse og hør et historisk
foredrag om mode, frisurer og hverdagsliv i perioden 1918-1939.
Vores underholdende foredragsholder fortæller, mens vi samtidig ser modeshow med tidens
kjoler båret af levende modeller. Mellemkrigstiden var en tid, hvor der både var sus i charlestonskørterne og gang i de lange cigaretrør,
men også en tid, hvor krisen kradsede, og midlerne var små.

OPLÆGSHOLDER
Frederikke Heick, etnolog og kulturhistoriker.

TILMELDING
Børnekulturhuset på tlf. 41 85 66 69.

P.S
Vi efterlyser en 9. klasse, hvor pigerne fra klassen kunne have lyst til at gå model. Skal det
være din klasse? Så send en mail til Anne på
annek@aarhus.dk.

YDERLIGERE INFORMATION
Ring til Anne på tlf. 40 22 63 03

Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C

Gruppepris 700 kr.
Skoleklasser + lærere har fri entré
For 1.-3. klasse

Mandag d. 4. - fredag d. 8. marts
Mandag d. 11. - onsdag d. 13. marts
Alle dage kl. 9.30-15.00

DA OLDEFAR OG OLDEMOR VAR BØRN
LEG OG LEGETØJ I 1930’ERNE

Kom og se hvad børn legede med i 1930’erne.
Prøv selv at lege som børn legede, da oldefar
og oldemor var børn.
Et undervisningsmateriale med forslag til forberedelse af eleverne inden museumsbesøget
og idéer til efterbearbejdning sendes til læreren ved bestilling af forløbet. En medarbejder
fra Den Gamle Bys undervisningsafdeling står
for forløbet og aktiviteten på museet.

TILMELDING
Mail til undervisning@dengamleby.dk

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt Marianne Bager på mb@dengamleby.dk

Gammel Estrup
Randersvej 2
8963 Auning
Mandag d. 4. - fredag d. 8. marts kl. 10.00-13.00

GAMMEL ESTRUPS SIDSTE GREVE
DE DANSKE GODSERS STORHED OG FALD
I PERIODEN 1918-1926
I 1918 flytter Christen lensgreve Scheel ind på
Gammel Estrup med sin familie. Indtil da har
hans slægt beboet herregården i mere end
600 år. Christen Scheel bliver den sidste Greve
på den gamle, stolte herregård.
Herregårdens rum bliver i anledning af Århundredets Festival omdannet til et levende
museum med lærerige og udfordrende opgaver, hvor eleverne aktivt skal undersøge emner
som grundlov, tyendelov og andre aspekter af
de danske herregårdes storhedstid og endeligt
i begyndelsen af det 20. århundrede.
Der bliver i anledning af 100-året for lensafløsningsloven lagt særligt vægt på dette skæbnesvangre, men relativt ukendte lovkompleks ved
hjælp af en elevinddragende historisk levendegørelse af den politiske beslutningsproces, der
ledte op til loven.

TILMELDING
Henvendelse til Anders Sinding
ans@gammelestrup.dk eller tlf. 87 95 07 05

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt Anders Sinding på ans@gammelestrup.dk

Gruppepris 750 kr.
For udskoling

