BØRNEKULTURHUSET

v/ Børnekulturkonsulent Lis Olsen
Grønnegade 10, 4700 Næstved
Tlf. 55 88 39 30 mail: lisol@naestved.dk
Kære Børnehaver
Inden vi ser os om, så er det december og traditionen tro så skal der være noget for børn i Børnekulturhuset.
Denne gang inviterer vi til julefortællinger med skuespiller Steffen Sommerstedt
Julekassens fortællinger
For børnehavebørn fra 4 til 6 år
I uge 49 - mandag d. 5. december til fredag d. 9. december
I Børnekulturhuset på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.
Varighed 45 min.
Steffen har en kasse med … Det ser ud til at være en helt almindelig flyttekasse. Men det er en kasse fra
loftet – den som er fyldt med juleting.
Mellem julepynten dukker andre sjove ting op – man ved aldrig hvad man finder i den kasse … måske en hat
– den ligner den, som sad på hovedet at en vaskeægte nisse som Steffens morfar har mødt i virkeligheden.
Eller en smuk krystal, måske er det den magiske sten som viser julemanden vej. Eller en grangren -er det
ikke den der sad på juletræet sidste år? hvad mon træet har oplevet siden sidste jul….
Det er ikke til at vide hvad vi finder, men alt hvad der kommer op af julekassen kan starte en ny historie. Alle
kan digte med, og hjælpe Steffen med at få historien frem.
Alle børn nyder historier. Historierne sætter gang i børnenes fantasi, og når de gøres til aktive medfortællere,
styrkes deres sprogforståelse, samtidig med at en række sociale kompetencer trænes i og omkring
fortællesituationen.
Julehyggen spreder sig, og alle kan gå hjem fulde af julehumør. Det sker på følgende dage og tidspunkter:
Mandag d. 5. december
Tirsdag d. 6. december
Onsdag d. 7. december
Torsdag d. 8.december
Fredag d. 9. december

Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00

Kl. 10.00
Kl.10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Tilmelding senest fredag d. 25. november
Da den nye børnekulturkonsulent først starter d. 1. januar 2017, skal I tilmelde jer til Christian Ehlers på mail:
chehl@naestved.dk,
Husk at skrive:
skriv navn på kontaktperson,
institution,
tidspunkt I ønsker at komme på
samt antal børn (Der kan max. være 25 børn per fortælling).
Vi håber at se rigtig mange børn og voksne.
Mange gode hilsner
Lis Olsen
Børnekulturkonsulent
&
Christian Ehlers
Kulturmedarbejder
Grønnegades Kaserne Kulturcenter

