let som en leg
børnekulturfestival
14.-19. maj 2018 i næstved

program for
dagpleje og
daginstitutioner

Kære alle børn og voksne i Næstved Kommune
Børnekulturfestivalen 2018 nærmer sig. Måske I kan se
den komme svævende i det fjerne…
Under overskriften ”Let som en leg” inviteres alle børn
mellem 0-12 år til at hoppe ombord i kulturens luftballon og tage med ud på en rejse i et boblende og legende univers. Festivalen er igen i år lastet med spændende kulturoplevelser og kreative aktiviteter for, med og
af børn i Næstved Kommune.
Alle børn elsker at lege! Det er let at gå i gang med en
leg, og det kan være svært at holde op igen. Legen
fører fordybelse, fornøjelse og opfindsomhed med sig.
I Børnekulturfestivalen 2018 er der ekstra fokus på
legens potentiale og den lethed og ophævelse af tid og
sted, som legen fører med sig.
I Næstved Kommune har vi stor fokus på det gode
liv og ikke mindst det gode liv for børn og unge. Hele
Næstved kommer i uge 20 til at summe af kunst og
kultur, musik og sang og der er noget for enhver smag.
Der skal males med prikker, danses i cirkler, synges
med Cirkeline, lyttes til fortællinger om cykler og meget
mere.
Traditionen tro starter festivalen med Åbningsfesten
mandag d. 14. maj kl. 10.00. Her vil jeg åbne festivalen,
inden hele byens yndlingsdra¬ge, Næssi, vil synge for
os sammen med vennerne i Ulla Abdullas Cocobongoband.
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2 Oversigt
3 Åbningsfest
4 Cykelmyggens far
5 Historier om cykler
6 Læs, syng og leg
7 Actionmaleri
8 Magiske malerier
9 Trolde i skoven
10 Lille legedag
11 Store legedag
12 Legedag i Folkeskoven
13 Sille og Palles babykoncert
14 Tumleleg og musik
15 Snitteværksted
16 Billebold
17 Rytmikmusik
18 Babymusik
19 Musiktime
20 Musiktime
21 Syng Bare Løs
22 Musikdramatik
23 WOOP
24 Familielørdag
25 Tilmelding
26 Pynt byen op

Jeg håber, at I alle får en uforglemmelig Børnekulturfestival hvor barndommen får lov til at boble lidt ekstra.
Glæd jer til uge fyldt med legende lethed og til at se
hverdagen lidt fra oven.
Rigtig god fornøjelse!
Carsten Rasmussen
Borgmester i Næstved Kommune

Forsideillustration. Filippa Ollendorf Aagesen, 3.A, Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk

Mandag
Kl. 10.00
Åbningsfest
Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Korskilde Bibliotek
Kl. 10.00-13.00
WOOP - skattejagt
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Tirsdag
Kl. 8.45 og 10.00
Actionmaling
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 og 10.30
Trolde i skoven
folkeskoven, Tappernøje
Kl. 9.00 og 11.00
Magiske malerier
Fladsåhallen
Kl. 9.00 - 11.00
Lille legedag
Rådmandshaven
Kl. 9.30 og 10.30
Musiktime med Frida
Fensmark
Kl. 9.30 og 10.30
Læs, syng og leg med
Cirkeline
Næstved Bibliotek
Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 10.00
Historier om cykler
Dansk cykel- og knallertmuseum
Kl. 10.45 og 12.00
Babymusik
Næstved Musikskole
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Kl. 10.00-13.00
Billebold
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Kl. 10.00-13.00
WOOP - skattejagt
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Kl. 10.00-13.00
WOOP - skattejagt
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Kl. 10.00-13.00
WOOP - skattejagt
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Efter aftale
Musiktime med Frida
Mogenstrup

Kl. 12.00
Babymusik
Næstved Musikskole

Efter aftale
Rytmikmusik
I jeres institution

Fredag
Kl. 8.45 og 10.00
Actionmaling
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Efter aftale
Rytmikmusik
I jeres institution
Onsdag
Kl. 8.45 og 10.00
Actionmaling
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 og 10.15
Sille og Palles Babykoncert
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 og 10.30
Trolde i skoven
Folkeskoven, Tappernøje
Kl. 9.00 og 11.00
Magiske malerier
Sydpolen
Kl. 9.15, 10.15 og
11.15
Læs, syng og leg med
Cirkeline
Fuglebjerg Bibliotek
Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Fladså Hallen
Kl. 10.00
Historier om cykler
Dansk cykel- og knallertmuseum
Kl. 10.00-13.00
Billebold
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Torsdag
Kl. 8.45 og 10.00
Actionmaling
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 og 10.15
Tumleleg og musik
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 og 11.00
Snitteværksted
Lave Ridebane, Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 – 12.00
Store legedag
Rådmandshaven
Kl. 9.30 og 10.30
Læs, syng og leg med
Cirkeline
Næstved Bibliotek
Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Kulturladen Fuglebjerg
Kl. 9.45 og 10.45
Gratis musiktime
Næstved Musikskole
Kl. 10.00 og 11.00
Syng bare løs
Næstved Musikskole
Kl. 10.00-13.00
Billebold
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Kl. 9.00 og 10.15
Tumleleg og musik
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 – 12.00
Store legedag
Folkeskoven, Tappernøje
Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Sydpolen
Kl. 10.00 og 11.00
Musikdramatik
Næstved Musikskole
Kl. 10.00-13.00
Billebold
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 10.00-13.00
WOOP - skattejagtGrønnegades Kaserne
Kulturcenter

åbningsfest

Næssi er klar til start

Traditionen tro åbnes festivalen med et brag af en fest. Borgmesteren holder
tale, Ulla Abdullas Cocobongoband spiller op til dans, og De Skøre Strømere sørger for ro og orden. Luften fyldes af sæbebobler, balloner og lyden af
glade børn.
Dato: Mandag den 14. maj
Tid: kl. 10.00
Aldersgruppe: for alle
Sted: Lave Ridebane, Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Husk
tilmelding

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Let som en leg
– en sang i en streg

Som OPTAKT til Børnekulturfestival 2018 byder TJØRNEHUSET igen i år
på FERNISERING
med sang og dans i Fugleparken
Tirsdag d. 8. maj kl. 10.30 – 11.30
( Nattergalevej 1, Fuglebjerg Ældrecenter )
Alle børn i Tjørnehuset har valgt, den sang de holder mest af at synge.
Derefter har de malet et kunstværk af deres sang.
Alle disse skønne billeder danner rammen om udstillingen.
Til ferniseringen vil vi synge et udvalg af børnenes yndlingssange, sammen med beboere på Ældrecentret og andre interesserede.
Kom og vær med!
Udstillingen bliver stående indtil d. 13. maj.
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cykelmyggens far
musik og tegning

Cykelmyggen er mere berømt end Flemming Quist Møller. Den spurtstærke
myg, har racet igennem flere generationer og er dermed en af de stærke børnebogsfigurer, der har tegnet en idag berømt børnebogskultur i Danmark.
I mødet med Cykelmyggens Far er musikken i centrum og her medbringer
han Thomas Agergaard, på sopran og tenorsaxofon. I et skabende flow præsenteres musik og tegning i dialog med de fremmødte børn. Instrumenterne
præsenteres så alle kan være med, og indgår i en samlet historie i dialog med
børnene.
FQM viser tegnetricks på sin medbragte flipover og er tiden til det, tegner
Flemming også en Cykelmyg.
Dato: Mandag den 14. maj til fredag den 18. maj
kl. 9.00 og 10.30.
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 3-6 år
Turne:
Mandag: Korskilde Bibliotek.
Tirsdag: Musikstalden, Grønnegades Kaserne Kulturcenter.
Onsdag: Fladsåhallen, festlokalet
Torsdag: Kulturladen, Fuglebjerg.
Fredag: Sydpolen, Kobberbakkeskolen afd. Sydby
Max antal børn: 50 børn pr. koncert
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mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Historier om cykler

museumsbesøg, leg
og højtlæsning

Cykelmyggen Egon læses højt. Efterfølgende samtales om
bogens tema, sjove ord osv. Sidst synges ”Jeg er så glad for min
cykel” og ”Katrine, Katrine pas på…”
Ovenstående er en del af den samlede oplevelse på cykel- og
knallertmuseet, hvor der ellers er fokus på udstillingen. Børnene får endvidere mulighed for at afprøve forskellige slags cykler.
Workshoppen er et samarbejde mellem Dansk Cykel og Knallertmuseum og Sprogkonsulenterne fra CDS.

Dato:
Tirsdag den 15. og onsdag den 16. maj
Tid: kl. 10.00
Varighed: 1½ time
Aldersgruppe: 4-5 år
Sted: Dansk Cykel og Knallertmuseum,
Glumsø
Max antal: 15 børn
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Læs, syng og leg
med cirkeline

Cirkeline er kommet ud af en blyant. Du vil møde Cirkeline og hendes ven
Frederik. Frederik kan ikke finde Cirkeline! Hun må have gemt sig på tegnerens
bord?
Frederik kigger i alle æskerne og finder ikke kun Cirkeline men også hendes
kjoler. Vi synger ”Se min kjole”.

mandag

tirsdag

Vi slutter af med at pynte en tændstikæske som Cirkeline skal sove i.
Alle børn får hver deres æske og en lille Cirkeline med hjem.
Workshoppen er udviklet af: Næstved Bibliotek og Sprogkonsulenterne fra CDS
Tid og sted:
Tirsdag den 15. maj kl. 9.30 og 10.30 på Næstved Bibliotek
Onsdag den 16. maj kl. 9.15 og 10.15 og 11.15 på Fuglebjerg Bibliotek
Torsdag den 17. maj kl. 9.30 og 10.30 på Næstved Bibliotek
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 2½-4 år
Max antal: 12 børn pr workshop

onsdag

torsdag

fredag
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Actionmaleri

eksperimenterende
maleri til lyd og musik
Actionmaleri er aktivt maleri. Et livsbekræftende og dynamisk
malermøde for børnene. Hele kroppen kommer i sving når
børnene strinter, smækker,skurrer maling på med grene, bildæk,
fluesmækkere og tennisbolde. Musik og lyde er bølgeskvulp,
klezmer og Bach. Frem på gulvet vokser et stort rytmisk maleri
frem med non-figurative strukturer og glade børn omkring det.
Efter workshoppen kan institutionen hænge det kollektive maleri
op og eller skære det ud til individuelle værker.

mandag

tirsdag

onsdag

Husk malertøj til børn og voksne.
Underviser: Henriette Brun, Kulturskaber for børn & tegner
Dato: Tirsdag den 15. maj til fredag den 18. maj
Tid: kl. 8.45 og 10.00
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 1-3 år
Sted: Lokale 117, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: 12 børn

torsdag

fredag
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Magiske malerier
med flydende akvarel
Velkommen til en verden af magi og prikker. I denne workshop
introduceres børnene til en særlig maleteknik med flydende
akvarel, hvor malingen på magisk vis danner flotte runde former.
I den sidste del af workshoppen bruger børnene denne teknik
til at male på luftballoner, der er klippet ud af akvarelpapir. I får
naturligvis de flotte kunstværker med hjem.
Underviser: Tina Rosiak, pædagog og billedkunstner.
Tid og sted:
Tirsdag den 15. maj kl. 9.00 og 11.00 i Fladsåhallens festlokale
Onsdag den 16. maj kl. 9.00 og 11.00 i Sydpolens Kreative rum
Varighed: 1 time
Aldersgruppe: 4-5 år
Max antal: 10 børn pr. workshop

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag
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trolde i skoven

nattergalen inviterer

mandag

I Folkeskoven i Tappernøje bor Trampetrolden Edward. Han går
og er lidt trist og trænger til at få lidt selskab.
Derfor inviteres alle børn i Næstved mellem 4 og 5 år til at komme og trylle nogle nye troldevenner frem til Edward.
Måske han kan få et helt lille middagsselskab?
Til at trylle en masse skønne trolde frem på træerne i Folkeskoven skal I bruge ler, naturmaterialer og en god portion fantasi.
Så kom og gør Edward glad igen og hold en fest sammen med
alle troldene i Folkeskoven.

tirsdag

onsdag

Underviser: Laila Elmegaard, leder af Nattergalen
Dato: Tirsdag den 15. maj og onsdag den 16. maj
Tid: kl. 9.00 og 10.30
Varighed: 1 time
Aldersgruppe: 4-5 år
Sted: Bålhuset, Naturbasen, Folkeskoven i Tappernøje
Max antal: 12 børn

torsdag

fredag
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lille legedag

mandag

sanser og motorik
Lille Legedag
I inviteres til at lege. Området
vil sprudle af legeaktiviteter hvor både
sanser og motorik udfordres. I kan bl.a. balancere på vores motorik bane,
løbe kartoffelstafet og møde en lydmur.

tirsdag

Når I trænger til en sang kan I besøge en af de to tipier hvor vi synger fagtesange. Her er ikke tidsbestilling, hold øje og kom ind når der er plads.
Konceptet bag legedagen er udviklet af Sprogkonsulenterne fra CDS og
Dagplejen
Dato: Tirsdag den 15. maj
Tid: kl. 9-11
Aldersgruppe: 1-4 år
Sted: Rådmandshaven

onsdag

torsdag

fredag

ingen
tilmelding
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store legedag
sanser og motorik

Rådmandshaven vil sprudle af legeaktiviteter, hvor jeres sanser og motorik vil blive
udfordret.
I inviteres ind i vores læsetelte hvor I kan høre ”Eventyret om Pandekagen.” I kan
møde en lydmur, slå til ballon-fluer og løbe kartoffelstafet.

mandag

tirsdag

Vi har skabt rammer for at kunne have en aktiv og sjov formiddag.
Vi gennemfører 12 læsninger i Rådmandshaven. Hver læsning kan rumme 12 børn.
De fordeles således af der er 2 læsninger af gangen (en i hvert telt) det
er kl 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30.
Hvert hold skal tilmeldes et bestemt
tidspunkt på forhånd, og de skal
være der til tiden.

onsdag

torsdag

Legeaktiviteterne er åbne for alle
også ikke tilmeldte i tidsrummet
9.00-12.00.
Konceptet bag legedagen er udviklet af Sprogkonsulenterne og Dagplejen
Dato: Torsdag den 17. maj
Tid: kl. 9-12
Aldersgruppe: 3-6 år
Sted: Rådmandshaven
Antal børn pr læsning: 12

læsninger
kræver
tilmelding
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fredag

legedag
i folkeskoven

I inviteres til at lege. Naturbasen i Folkeskoven vil sprudle af legeaktiviteter
hvor både sanser og motorik udfordres. I kan bl.a. balancere på vores motorikbane og løbe kartoffelstafet.

mandag

tirsdag

Når I trænger til en sang kan I besøge bålhuset, hvor vi synger fagtesange. Der
er ikke tidsbestilling.
Når I tilmelder jer kan I komme forbi i tidsrummet fra 9.00 – 12.00 og blive så
længe børnene har energi til det. Vi har skabt rammerne for en aktiv og sjov
formiddag.

onsdag

Konceptet bag legedagen er udviklet af Sprogkonsulenterne fra CDS og Dagplejen
Dato:
Fredag den 18. maj
Tid: kl. 9-12
Aldersgruppe: 1-6 år
Sted: Folkeskoven
i Tappernøje

tilmelding
Nødvendig
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torsdag

fredag

sille og palles
babykoncert

Rokkende og rullende, lyttende og lullende, kravlende og savlende, dansende og drømmende, medvirker de helt små verdensborgere i en spil-levende koncert, der præsenterer forskellige
musikgenrer.

mandag

tirsdag

Fra vuggende Samba over boblende Bebop til lullende blød Bossa og de melodier der opstår helt spontant undervejs...
hvis ellers guitaren vil vågne.
Dato: Onsdag den 16. maj
Tid: kl. 9.00 og 10.15
Aldersgruppe: 0-3 år
Varighed: 45 minutter
Sted: Musikstalden, Grønnegades Kaserne Kultucenter
Max antal: 80 børn

onsdag

torsdag

fredag
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tumleleg og musik
musikalsk workshop
med de små

Når Mette Wegloop og Karen Marie Bille byder velkommen til tumleleg og musik for de små, har de taget både lege og gode sange med.
De tager udgangspunkt i deres fælles bog: ”Tumlebiller og dansemus”,
når de guider både børn og voksne gennem sjove motoriske lege og
dejligt iørefaldende sange.
Ønsket er, at børnene har en sjov og lærerig stund, og at de voksne
kan gå hjem med nye ideer og frisk inspiration. Alle dagplejere og
pædagoger får bogen ”Tumlebiller og dansemus” med hjem. Bogen
indeholder båder legebeskrivelser, CD og fine tegninger.
Dato: Torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj
Tid: kl. 9.00 og 10.15
Varighed: 40 minutter
Aldersgruppe: 0-3 år
Sted: Musikstalden, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: 25 børn

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag
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snitteværksted
Skovbørnehaven
Svend Gønge inviterer
I vores snitteværksted har vi flyttet lidt af skoven ind på Grønnegades kaserne.

mandag

tirsdag

Vi har grene, pinde, save, knive, sandpapir, snitteeksperter og
masser af plaster med!
Vælg jer en af vores medbragte figurer / modeller som I vil snitte
og find en god pind!
Herefter er det ren afstresning at sætte sig i rundkredsen og,
kun skulle fokusere på pinden og kniven. Det er så dejligt at se,
når pinden pludselig bliver til det, man har tænkt!
Snitteværkstedet er en aktivitet for de 4 – 6 årige.
Dato: Torsdag den 17. maj
Tid: kl. 9.00 og 11.00
Varighed: 1½ time
Aldersgruppe: 4-6 år
Sted: Lave Ridebane, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: 20 børn

onsdag

torsdag

fredag
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billebold

mandag

Hjæææææælp!!!
De digitale biller er løs på Grønnegade. De kravler, lister og spæner hen over væggene i et væld af fantasifulde farver og former.
I skal ramme de mange insekter med bolde, så de til sidst splatter ud på væggen. Når alle digitale lus, biller og lopper er blevet
til grøn splat, får I en sej insekt-tattoo som tak for hjælpen.
Dato: Tirsdag den 15. maj, onsdag den 16. maj, torsdag
den 17. maj og fredag den 18. maj
Tid: kl. 10.00-13.00
Varighed: 15 minutter
Aldersgruppe: 3-12 år
Sted: Lokale 217, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: 10 børn ad gangen

tilmelding ikke
nødvendig
Bare mød op!

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag
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rytmikmusik

med bent og linda

Bestil en gratis koncert med Rytmikmusik i jeres daginstitution;
en 40 minutters koncert og underholdning med og for de 3-6
årige børn. Der bliver masser af god musik bl.a. fra Rytmikmusiks
nye CD: Rytmikmusik for og med børn, samt andre nye sange.

mandag

tirsdag

Koncerten byder på sange til at synge med på, dans og bevægelse, samt spil på instrumenter. I koncerten vil der også indgå
2 gamle sange/sanglege, dem får I tilsendt, når I får besked om,
hvornår vi kommer og laver koncert.
Koncerterne skal bestilles via Musikskolens kontor telefon 55
88 39 20 – Først til mølle, dog tages der forbehold og hensyn til
hvilke daginstitutioner, der tidligere har fået tildelt en koncert
Dato: Tirsdag den 15. maj og onsdag den 16. maj
Tid: efter aftale.
Først til mølle!
Varighed: 40 minutter
Bestil
via Musikskolen
Aldersgruppe: 3-6 år
på telefon 5588 3920.
Sted: I jeres daginstitution

onsdag

torsdag

fredag
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babymusik

med maria dynesen

mandag

Babymusik for børn født i 2017 og 2018.
Vær med til en time i musikkens tegn, hvor vi skal synge, vugge,
have syns- og høreoplevelser og stemningsfuldt samvær både
babyer og voksne.

tirsdag

Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op!
Yderligere oplysninger hos musiklærer Maria Dynesen tlf.:
babymusik
40889090.
Dato og tid: Tirsdag den 15. maj kl. 10.45 og 12.00,
Dato og tid: Torsdag den 17. maj kl. 12.00
Varighed: 1 time
Aldersgruppe: for børn født i 2017 og 2018
Sted: Næstved Musikskole Skellet 29

onsdag

torsdag
Tilmelding ikke nødvendig

bare mød op!

fredag
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musiktime

med maria dynesen
Kl. 9.45
Musiktime for børn 0 – 3 år. Fortrinsvis for dagplejere og deres børn. Men forældre med børn er også velkomne. Vi skal synge, danse, bruge tørklæder, forskellige rytmeinstrumenter og ind under den store ”musikfaldskærm”. Kom og ”mærk
musikken” i børnehøjde.

mandag

tirsdag

Tilmelding (først til mølle) direkte til musiklærer: Maria Dynesen tlf.: 40889090.
Kl. 10.45
Musiktime for børn 3 – 6 år (store børnehavebørn). Kom med hele børnehavestuen :-) Vi skal synge, danse, bruge forskellige rytmeinstrumenter og ”mærke
musikken” i børnehøjde.

onsdag

Tilmelding (først til mølle) direkte til musiklærer: Maria Dynesen tlf.: 40889090.
Det er muligt at sidde og spise madpakker bagefter.
Dato: Torsdag den 17. maj kl. 9.45 og 10.45
Tid: kl. 9.45 og 10.45
Varighed: 1 time
Aldersgruppe: 0-3 år og 3-6 år
Sted: Musikskolen, Skellet 29

torsdag

fredag
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musiktime

med frida fridriksdottir

Tirsdag den 15. maj
Gratis musiktime med Frida for børn 1-4 år. Fortrinsvis for daginstitutioner men
andre hjemmegående er også velkomne. Vi skal synge og danse og lave bevægelseslege. Tilmelding sker på Musikskolens telefon 55 88 39 20
Dato: Tirsdag den 15. maj
Tid: kl. 9.30 og 10.30
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 1-4 år
Sted: Salen på Holmegaardskolen i Fensmark
Max antal: 20 børn

Onsdag den 16. maj
Daginstitutionerne i Mogenstrup, Lov, Brøderup, Tappernøje eller Toksværd kunne bestille en:
Musiktime med Frida for børn 1-4 år. Fortrinsvis for daginstitutioner men andre
hjemmegående er også velkomne. Vi skal synge og danse og lave bevægelseslege. Bestilling sker på Musikskolens telefon 55 88 39 20
Dato: Onsdag den 16. maj
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 1-4 år
Sted: Mogenstrup
Max antal: 20 børn

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag
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syng bare løs

med hanne winther knudsen
Kom, syng og bliv underholdt af elever fra Musikskolens børnekor ”Syng Bare
Løs” og Hanne Winther Knudsen.
Vi synger og leger kendte og ukendte sange for og med publikum.
Dato: Torsdag den 17. maj
Tid: kl. 10.00 og 11.00
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 3-5 år
Sted: Søjlesalen, Musikskolen, Skellet 29

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag
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musikdramatik

med hanne og jens ulrik

mandag

Under overskriften Et eventyr synger og optræder vi for hinanden.
De voksne kan også håbe på at få en rolle!
Dato: Fredag den 18. maj
Tid: kl. 10.00 og 11.00
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 3-5 år
Sted: Søjlesalen, Musikskolen, Skellet 29

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag
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digital skattejagt

woop

Kan du svare rigtigt på sjove spørgsmål om
cirkler og runde former, så er denne digitale
skattejagt lige noget for dig!
Starten går foran døren til billetsalget på
Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Download den gratis APP, WOOP, og kast jer ud i en
skattejagt med digitale poster placeret rundt
omkring på kultcenterets område.
Der er runde præmier til alle de seje børn, der
gennemfører skattejagten.

tilmelding ikke
nødvendig

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag
Dato:
mandag - fredag d. 14-18 maj
Præmieudlevering: kl. 9-15
Sted:
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Aldersgruppe: for alle
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familielørdag

for børn i alderen 0-12 år

lørdag
den 19. maj
kl. 10-13

aktivitet

tid

sted

målgruppe

Spillebillen, koncert
Snitteværksted
Dot painting,
kreativ workshop
Billebold
WOOP
Historiske Fortællinger
Grill
Optog med Avantgarden
og Næssi
Rytmikmusik,
Release party

kl. 10-11
kl. 10-13
kl. 10-13

Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegades Kaserne Kulturcenter

0-3 år
4-12 år
4-12 år

kl. 10-13
kl. 10-13
kl. 10-13
kl. 10-13
Kl. 11.30 -12

Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Helligåndshuset, Næstved Museum
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Næstved By

For alle
3-12 år
For alle
For alle
For alle

kl. 12-13

Grønnegades Kaserne Kulturcenter

3-6 år
+ bedsteforældre
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tilmelding!!

Pladserne fordeles efter
først-til-mølle:

Deadline for tilmelding:
9. april
Disse aktiviteter kræver
tilmelding til denne mail:
bornekulturfestival@naestved.dk

Mandag
Kl. 11.00
Åbningsfest
Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Korskilde Bibliotek
Tirsdag
Kl. 8.45 og 10.00
Actionmaling
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 og 10.30
Trolde i skoven
folkeskoven, Tappernøje
Kl. 9.00 og 11.00
Magiske malerier
Fladsåhallen
Kl. 9.00 - 11.00
Lille legedag
Rådmandshaven
Kl. 9.30 og 10.30
Læs, syng og leg med
Cirkeline
Næstved Bibliotek
Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
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Send en mail med:
-Aktivitet
-Dag og tidspunkt
-Antal børn og voksne
Husk at skrive i mailen:
-Institutionen/dagplejers navn
-Kontaktperson
-Mailadresse
-Direkte telefonnummer

Kl. 10.00
Historier om cykler
Dansk cykel- og knallertmuseum

Kl. 10.00
Historier om cykler
Dansk cykel- og knallertmuseum

Onsdag
Kl. 9.00 og 10.15
Sille og Palles Babykoncert
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Torsdag
Kl. 9.00 og 10.15
Tumleleg og musik
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Kl. 8.45 og 10.00
Actionmaling
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Kl. 8.45 og 10.00
Actionmaling
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Kl. 9.00 og 10.30
Trolde i skoven
Folkeskoven, Tappernøje

Kl. 9.00 og 11.00
Snitteværksted
Lave Ridebane, Grønnegades Kaserne
Kulturcenter

Kl. 9.00 og 11.00
Magiske malerier
Sydpolen

Kl. 9.00 – 12.00
Store legedag
Rådmandshaven

Kl. 9.15, 10.15 og
11.15
Læs, syng og leg med
Cirkeline
Fuglebjerg Bibliotek

Kl. 9.30 og 10.30
Læs, syng og leg med
Cirkeline
Næstved Bibliotek

Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Fladså Hallen

Kl. 10.00 og 11.00
Syng bare løs
Næstved Musikskole
Fredag
Kl. 9.00 og 10.15
Tumleleg og musik
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 8.45 og 10.00
Actionmaling
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Kl. 9.00 – 12.00
Store legedag
Folkeskoven, Tappernøje
Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Sydpolen
Kl. 10.00 og 11.00
Musikdramatik
Næstved Musikskole

Kl. 9.00 & 10.30
Cykelmyggens far
Kulturladen Fuglebjerg

svar sendes ud i uge 16

@

pynt byen op

farv din egen cirkel inden den 7. maj
For at markere Børnekulturfestivalen inviteres alle børn i dagtilbud til at være med til at pynte
Næstved op med cirkler i flotte farver.
Sådan gør I:
1)Skriv kunstnerens navn og alder i firkanten øverst
2) Find tusser eller farveblyanter, i farverne blå og pink, frem
3) Bed kunstneren farve hele cirklen med de to farver. Motivet er frit!
4) Laminer cirklerne og klip dem ud
5) Aflever cirklerne i billetsalget på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700
Næstved. Eller ring 5588 3943 for at aftale afhentning. Cirklerne skal være fremme senest den 7.
maj.

Tip:
Sæt jeres institutions navn eller
logo på bagsiden af cirklerne
inden laminering.
Så er de lettere at finde igen,
når I sammen går på opdagelse.

skabelon på næste side...
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