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Oversigt
Cirkeldans
Lav din egen luftballon
Næstved Kunstby - Byvandring
Dot Painting
Cirkler på Rønnebæksholm
Åben Dans
Cirkeldans
Historisk Vandring
Nycirkus og parkour
Gøgl og akrobatik
Billebold
WOOP
Mal på keramik
Cykelmyggens far
Ingen vej tilbage
Kordage
Koncert med børn af børn
Frode og de andre rødder
Fortællinger i det fjerne
Grill
Familielørdag
Tilmelding

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

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 luftbal-
lon og tage med ud på en rejse i et boblende og legen-
de univers. Festivalen er igen i år lastet med spænden-
de 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 Cocobongo-
band.

Jeg håber, at I alle får en uforglemmelig Børnekulturfe-
stival 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
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Mandag
Kl. 8.30 og 10.30
Åben Dans
På jeres skole

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Korskilde Bibliotek

Kl. 9.00 og 11.00
Næstved Kunstby
Byvandring i Næstved

Kl. 9.00 og11.30
Cirkler på 
Rønnebæksholm

Kl. 9.00-15.00
WOOP - skattejagt
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.30 og 10.45
Ingen vej tilbage
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 10.00-12.00
Historisk Vandring
Helligåndshuset

Tirsdag
Kl. 9.00 og 11.30
Cirkler på
Rønnebæksholm

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.00-12.00
Nycirkus og parkour
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.00-15.00
WOOP - skattejagt
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 10.00-13.00
Billebold
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 10.00-12.00
Historisk Vandring
Helligåndshuset

Kl. 14.30-16.30
Lav din egen luftballon
På jeres SFO

Onsdag
Kl. 8.30 og 10.30
Åben Dans
På jeres skole

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Fladsåhallen

Kl. 9.30-11.00
Mal på keramik
Heidi Fourniers værk-
sted

Kl. 9.00 og 11.30
Cirkler på
Rønnebæksholm

Kl. 9.00-12.00
Nycirkus og parkour
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.00-15.00
WOOP - skattejagt
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 10.00-11.30
Frode og de andre 
rødder
Sydpolen

Kl. 10.00-12.00
Historisk Vandring
Helligåndshuset

Kl. 10.00-13.00
Billebold
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 14.30-16.30
Lav din egen luftballon
På jeres SFO

Torsdag
Kl. 9.00 og 10.30
Cirkeldans
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Kulturladen Fuglebjerg

Kl. 9.00-12.00
Kordag
Næstved Musikskole

Kl. 9.00 – 12.00
Dot Painting
Børnekulturhuset

Kl. 9.00-15.00
WOOP - skattejagt
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.30-11.00
Mal på keramik
Heidi Fourniers værk-
sted

Kl. 10.00-12.00
Historisk Vandring
Helligåndshuset

Kl. 10.00-13.00
Billebold
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 14.30-16.30
Lav din egen luftballon
På jeres SFO

Kl. 16.00-18.00
Gøgl og akrobatik
Næstved Musikskole

kl. 10.00 og 11.30
Fortællinger fra det 
fjerne
På jeres skole

Fredag
Kl. 9.00 og 10.30
Cirkeldans
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter
Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Sydpolen

Kl. 9.00 og 11.00
Næstved Kunstby
Byvandring i Næstved

Kl. 9.00 – 12.00
Dot Painting
Børnekulturhuset

Kl. 9.00-12.00
Kordag
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.00-15.00
WOOP - skattejagt 
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.30-11.00
Mal på keramik
Heidi Fourniers værk-
sted

Kl. 10.00-12.00
Historisk Vandring
Helligåndshuset

Kl. 10.00-13.00
Billebold
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 11.00
Koncert med børn 
af børn 
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 10.00 og 11.30
Fortællinger i det 
fjerne
Rådmandshaven



cirkeldans
med tippe og miguel

mandag

tirsdag

onsdag

kun for 
SFO’er

torsdag

fredag
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Dato: Tirsdag den 15. maj og onsdag den 16. maj
Tid: kl. 14.30 og 15.15
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: SFO1(0.-3. kl.)
Sted: I jeres SFO (i et egnet lokale) 
Deltagere pr. dag: 2x25 børn fra samme SFO med deres voksne

Fra gammel tid har folk over hele jorden brugt cirklen til at byg-
ge energi op og til at skabe fællesskab. Det gælder også for den 
danske kultur og Mapuche kulturen. Vi skal danse og lege tra-
ditionelle danse, sanglege, rituelle danse og dystelege fra både 
Danmark og Mapuche-folket i Chile. 

Vi skal danse i cirkler og rundkredse, der bygger energien op, 
danse der leger med det at være inde eller ude af cirklen, dy-
stelege med bl.a hulahopringe, danse der skaber fællesskab og 
samarbejde, det er kraftfuldt og sjovt. Det hele foregår til lyden 
af vores egne stemmer, trommer og charango.

Undervisere: Tippe Molsted, sanger, skuespiller og fortæller, og 
Miguel Utreras Imalmiq, skuespiller, sanger og danser.



lav din egen luftballon
workshop

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

Hvem har ikke drømt om at kunne flyve på eventyr i sin helt egen luftballon - 
bare svæve afsted helt let og stille. 

I denne workshop kan du bygge dig en fantastisk luftballon af helt skønne og 
skøre materialer. Hvem skal afsted på tur, en pirat, en heks en giraf eller noget 
helt andet...du bestemmer og billedkunstner Maria Lau Krogh giver dig bygge-
tips og fiduser. 

Giv drømmene vinger og styr din ballon mod fjerne eventyr. 
Når du kommer hjem kan du bruge din luftballon til den sejeste, smukkeste og 
fineste lampe på dit værelse. 

Underviser: Maria Lau Krogh, billedkunstner
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fredag

kun for 
SFO’er

Dato:  Tirsdag den 15. maj, onsdag den 16. maj og torsdag den 17. maj 
Tid: kl. 14.30 - 16.30
Varighed: 2 timer
Aldersgruppe: SFO 1 (0.-3. kl)
Sted: På jeres SFO (i et egnet lokale)
Max antal pr workshop: 25 børn med deres voksne



næstved kunstby
byvandring

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Dato:  Mandag den 14. maj og fredag den 18. maj
Tid: kl. 9.00 og 11.00
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 3.-4. klassetrin
Mødested: Stationen, ved det gamle posthus - slutter på Høje Plads
Max antal: én klasse

Sammen med jeres lokale graffitikunstguide inviteres I på opdagelsestur i 
Næstved Kunstby - sammen ser vi på tre forskellige gavlmalerier, skabt af 
verdensberømte graffitikunstnere. Vi kigger efter farver, figurer og historier, 
og supplerer med viden om graffitikunst i børnehøjde. Hver tur er unik – her 
er fantasi og oplevelse vigtigere end korrekte svar og faste manuskripter.

Efter turen kan I samle op hjemme i klassen med en kreativ øvelse, hvor I skal 
skabe jeres egne gavlmalerier. 

Øvelsen findes under forløbet ”Opdag Næstved Kunstby” på 
www.skoletjenesten.dk/nk.

Guide: Cathrine Camper, kunsthistoriker
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dot paintinging
mal med prikker

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Dato:  Torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj
Tid: kl. 9.00 - 12.00
Varighed: 3 timer
Aldersgruppe: 4.-6. klassetrin
Sted: Børnekulturhuset, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: én klasse

I denne workshop om Dot Painting bliver eleverne undervist i en hel særlig 
tegneteknik. Her træder motiver og mønstre frem gennem prikker i forskelli-
ge størrelser og farver. 

Der er stor mulighed for fordybelse, når eleverne skaber spændende billeder 
med denne særlige prikketeknik. Glæd jer til en helt fantastisk måde at arbej-
de på. Eleverne arbejder på A4 med posca tusser, og de får naturligvis deres 
billeder med hjem.

Underviser: Tina Rosiak, pædagog og billedkunstner
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på rønnebæksholm
cirkler
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Dato:  Mandag den 14. maj, tirsdag den 15. maj og onsdag den 16. maj
Tid: Kl. 9.00 og 11.30
Varighed: 2 timer
Aldersgruppe: 0.-3. klassetrin
Sted: Rønnebæksholm, Billedskolen 
Max antal: én klasse

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

Er en elastik altid rund?  
Dagen byder på en række skabende undersøgelser og eksperimenter i 
kunstens tegn. Et legende kunstværksted hvor metode og materialer vil 
variere, men hvor cirklen som form og redskab vil være en konstant. 

På Rønnebæksholm vil vi opleve den aktuelle udstilling ”En Kort Historie 
Om Abstraktion”, som viser en perlerække af forskellige kunstneres ab-
strakte værker. Bagefter går vi i billedskolen, hvor vi selv vil undersøge 
og eksperimentere. Vi vil udforske cirklen som form og dens muligheder 
og begrænsninger. Og vi vil prøve at arbejde med forskellige materialer 
og værktøjer. Bl.a. male med elastikker! Både på hver vores billeder, som 
man får lov at få med hjem og på store fælles, som vil blive arbejdet på 
gennem hele ugen og bagefter udstillet i Billedskolen. 

Vi anbefaler, at alle er i malertøj. Der vil være malerdragter til låns, men 
det er altid en god idé ikke at være i sit fineste skrud, når der skal arbej-
des med maling.

Undervisere: Maria Wolder, kunstformidler, og Christel Witthøft, billed-
kunstner

fredag



Dato:  Mandag den 14. maj
og onsdag den 16. maj

Tid: kl. 8.30 og 10.30
Varighed: 1½ time

Aldersgruppe: 4.-6. klassetrin
Sted: I jeres skoles gymnastiksal 

eller idrætshal
OBS: Til hver workshop tilmeldes 

to klasser

åben dans
dansehallerne

En humoristisk danseforestilling om og med kroppen - 
for børn og deres voksne.

To mænd med to kroppe rejser med forundring, hu-
mor og alvor ind i et univers, hvor alt er i forandring. Et 
univers, der er lavet af kroppen. Et sted, hvor stemmen 
bliver til musik, og hvor arme og ben bliver til alt muligt, 
vi ikke troede, de var.

LABORATORIET
Efter I har set os optræde, danser vi sammen. I lærer lidt 
af forestillingen, og vi udforsker kroppens mange mu-
ligheder for at bevæge sig; hver for sig og sammen med 
hinanden.
Vær parat til lidt af hvert, for det kan gå løjerligt for sig, 
når vi danser med ARME OG BEN – OG NOGET MIDT 
IMELLEM.

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag
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cirkeldans
med tippe og miguel

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Fra gammel tid har folk over hele jorden brugt cirklen til at byg-
ge energi op og til at skabe fællesskab. Det gælder også for den 
danske kultur og Mapuche kulturen. Vi skal danse og lege tra-
ditionelle danse, sanglege, rituelle danse og dystelege fra både 
Danmark og Mapuche-folket i Chile. 

Vi skal danse i cirkler og rundkredse, der bygger energien op, 
danse der leger med det at være inde eller ude af cirklen, dy-
ste-lege med bl.a hulahopringe, danse der skaber fællesskab og 
samarbejde, det er kraftfuldt og sjovt. Det hele foregår til lyden 
af vores egne stemmer, trommer og charango.

Undervisere: Tippe Molsted, sanger, skuespiller og fortæller, og 
Miguel Utreras Imalmiq, skuespiller, sanger og danser.
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Dato: Torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj 
Tid: kl. 9.00 og 10.30
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 0.-3. klassetrin
Sted: Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: én klasse



Dato: mandag den 14. maj til fredag den 18. maj
Tid: kl. 10.00 - 12.00
Varighed: 2 timer
Aldersgruppe: 4.-6. klassetrin
Sted: Helligåndshuset, Næstved Museum
Max antal: fire klasser pr. dag

historisk vandring
Enhjørning, drage, 
trold og grif

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

Disse mytologiske skabninger har alle en tusindårig historie, men de findes 
jo ikke i virkeligheden. I dag findes enhjørninger med vinger, søde trolde 
i alle regnbuens farver, og drager er noget man kan træne og have som 
kæledyr. Pudsigt nok har griffen, halvt ørn og halvt løve, beholdt sin traditio-
nelle persona.
 
Engang var dragen og trolden symboler på djævelskab, medens griffen pas-
sede på guldet og enhjørninger kunne gøre forgiftet vand rent. 

”Historisk vandring” består af 4 Næstvedfortællinger, hvor disse mytologiske 
skabninger spiller en rolle, for de har også været en del af vores kulturhisto-
rie.
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fredag

Tilmelding til: 
annelise.hopff@skolekom.dk

eller på tlf. 2123 5584



Dato:  
Tirsdag den 15. maj 

og onsdag den 16. maj 
Tid: kl. 9.00 - 12.00
Varighed: 3 timer

Aldersgruppe: 4.-6. klassetrin
Sted: Gl. Ridehus, 

Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: 1 klasse

nycirkus og parkour
workshop

mandag

tirsdag

onsdag

11

fredag

torsdag

En bevægelsesworkshop for hele klassen, hvor alle kommer til at lære noget 
helt nyt!

Er I klar til kolbøtter, løb og spring? Så er denne workshop lige noget for jer. 
Workshoppen vil starte med opvarmning og sjove lege. Herefter bliver klas-
sen delt i to hold. Det ene hold starter med at blive undervist i akrobatik og 
nycirkus v. Anne Sofie Reumert, mens det andet hold kommer i hænderne på 
Mathias Rasmussen, som vil undervise eleverne i parkour. Undervejs bytter de 
to hold underviser, så alle får prøvet det samme. Workshoppen afsluttes med 
en fælles træningstur, som foregår udendørs på Grønnegades Kaserne Kultur-
center, hvis vejret tillader det. 

Undervisere: 
Anne Sofie Reumert - underviser på musikskolen i teater og akrobatik.
Mathias Rasmussen -  underviser på ungdomsskolen i parkour.

Husk: Tøj man kan bevæge sig i samt kondisko til både indendørs og udendørs 
brug.



Lille Legedag

Dato: Torsdag den 17. maj 
Tid: kl. 16.00 - 18.00
Aldersgruppe: fra 4. klassetrin. Forældre er velkomne
Sted: Multisalen, Næstved Musikskole, Skellet 29

gøgl og akrobatik
åben træning for begyndere

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

tilmelding ikke 
nødvendig

fredag

Næstved Avantgarden inviterer indenfor til Åben træning efter skole. 
Tag gerne dine forældre med.

Kom og oplev en træning fyldt med vejrmøller, vilde rytmer 
og sjove gangarter.

Du kan prøve at spille tromme, være med som artist, klovn eller prøve 
at løbe parkour i trygge rammer.

12



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

billebold mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

Hjæææææælp!!! 

De digitale biller er løs på Grønnegade. De kravler, lister og spæ-
ner hen over væggene i et væld af fantasifulde farver og former. 

I skal ramme de mange insekter med bolde, så de til sidst splat-
ter 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.
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fredag

tilmelding ikke 
nødvendig

Bare mød op!



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. Down-
load 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.

woop
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digital skattejagt mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

tilmelding ikke 
nødvendig

Dato: 
Mandag - fredag d. 14-18 maj 
Præmieudlevering: kl. 9-15

Sted: 
Grønnegades Kaserne Kulturcenter 

Aldersgruppe: for alle

fredag



mal på keramik
hos heidi fournier

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

I Heidi Fourniers kreative mal-selv-værksted kan børnene prøve 
kræfter med at male på keramik. De får mulighed for at dekorere 
med prikker, cirkler og runde former under kyndig vejledning af 
Heidi. 

Du vælger selv et stykke keramik og maler det, Heidi glaserer og 
brænder det, så du kan hente det færdige brændte keramik en 
uge efter.
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fredag

Dato:  Onsdag den 16. maj, torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj
Tid: kl. 9.30 - 11.00
Varighed: 1½ time
Aldersgruppe: 3.-6. klassetrin
Sted: Heidi Fourniers værksted, Vridsløsevej 27, 4700 Næstved
Max antal: én klasse pr. dag



cykelmyggens far
musik og tegning

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Cykelmyggen er mere berømt end Flemming Quist Møller, den spurtstærke 
myg, har racet igennem flere generationer og er dermed en af de stærke bør-
nebogsfigurer, 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 præ-
senteres 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. 
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Dato:  Mandag den 14. maj til fredag den 18. maj
kl. 9.00 og 10.30. 
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 0.-3. klassetrin
Turne: 
Mandag: Korskilde Bibliotek. 
Tirsdag: Musikstalden, Grønnegades Kaserne Kulturcenter. 
Onsdag: Fladsåhallen, festlokalet
Torsdag: Kulturladen, Fuglebjerg. 
Fredag: Sydpolen, Kobberbakkeskolen afd. Sydby
Max antal børn: 2 klasser pr. koncert



ingen vej tilbage
ensemble storstrøm

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Brødrene Grimm har skrevet et eventyr, der hedder De To Vandringsmænd. 
Det handler om en skrædder og en skomager med to vidt forskellige tempera-
menter, der slår følge og ender med et dramatisk brud. Senere krydser deres 
skæbner igen hinanden, og i klassisk eventyrstil må den ene løse en række 
umulige opgaver for at vinde prinsessen og det halve kongerige. Dette eventyr 
forvandler Ensemble Storstrøm og Jens Andersen til forestillingen ”Ingen Vej 
Tilbage” - et musikalsk eventyr om det gode og det onde. 

Ingen vej tilbage sætter klassisk kammermusik og klassisk eventyrkunst i nyt 
perspektiv med spritny musik og rap!
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Dato:  Mandag den 14. maj 
Tid: kl. 9.30 og 10.45
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 3.-6. klassetrin
Sted: Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: 100 børn pr. koncert



Dato:   
Torsdag den 17. maj på Næstved Musikskole, Skellet 29
Fredag den 18. maj i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter 
Aldersgruppe: 5. klassetrin

Tilmelding hos Næstved Musikskole 55 88 39 20. 
Først til mølle.

kordage mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

18

fredag

Kom og vær med i et kor af 100 børn. Fire 5. klasser deltager i to sam-
menhængende dage med sangworkshop på Næstved Musikskole, hvor 
de synger sammen med skolens kor Voice Factory og en gruppe af san-
gelever. Hjemmefra skal klasserne indstudere tre sange. De får tilsendt 
noder, tekster og link til originalindspilningerne. 

Torsdag øver vi på Næstved Musikskole og fredag har vi generalprøve og 
koncert i Ny Ridehus. Her akkompagneres sangene af et band af mu-
sikskolelever. Til koncerten inviteres alle interesserede elever fra 3.-5. 
klasse i kommunen.

Torsdag 8.45-10.15 workshop for klasse nummer 1 og nummer 2
Torsdag 10.30-12.00 workshop for klasse nummer 3 og nummer 4
Fredag 9-12 generalprøve og koncert



mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

Fire 5. klasser har været på sangworkshop på Næstved Musik-
skole, og viser her resultatet sammen med musikskolens kor og 
band. 

Ved koncerten er der også optræden ved koret Voice Factory og 
et af musikskolens bands.

Elever fra 3.-5. klasse inviteres til denne koncert.

19

fredag

Koncert for børn 
af børn

Dato:  Fredag den 18. maj
Tid: kl. 11.00
Varighed: 40 minutter
Aldersgruppe: 3.-5. klassetrin
Sted: Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Max antal: 200 elever.

Tilmelding hos Næstved Musikskole 55 88 39 20. 
Først til mølle.



Dato:  Onsdag den 16. maj 
Tid: Kl. 10.00
Varighed: 1½ time
Aldersgruppe: 0.-3. klassetrin
Sted: Teatersalen, Sydpolen, Kobberbakkeskolen afd. Sydby
Max antal: 100 børn

frode og 
de andre rødder
musical

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Frode og de andre rødder spilles af børn der igennem en sæson har øvet hver 
uge i Sydbyens Amatørteater. 

På Hjørnehusgade bor Frode og en masse andre. Bl.a. den sure Hr. Storm, eller 
Stormfloden som børnene kalder ham, fordi han altid er så sur. På gaden bor 
også Frk. Ravn og Irene TV. De er frygteligt nysgerrige, og så holder de så meget 
af Hr. Storm til dennes store fortrydelse.
 
En dag bliver den sure Hr. Storm udsat for tyveri. En mystisk løbehjulstyv stjæler 
forskellige ting fra Hr. Storm og efterlader sig hver gang et brev. Frodes gode 
ven, Læris, har en plan for opklaringen, og snart begynder den spændende jagt. 
Hvem kan det mon være, der er den mystiske løbehjulstyv? Svaret findes natur-
ligvis i denne musical-udgave af Frode og alle de andre rødder.
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Dato og tid:  
Torsdag den 17. maj 

kl. 10 og 11.30
på jeres skole(udenfor).

Fredag den 18. maj 
kl. 10 og 11.30 

Rådmandshaven

Varighed: 1 time
Aldersgruppe: 3.-4. klassetrin

Max antal børn: 2 klasser

fortællinger 
i det fjerne

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr vil vi med Syv telte og 14 unge 
talentfulde fortællere bringe Danmarks kulturarv videre fra Næstved Musik-
skoles teaterelever til Næstveds skolebørn.
 
Fra det fjerne ser publikum syv hvide identiske telte, men når publikum invi-
teres helt indenfor, forvandles hvert telt til sin egen eventyrlige verden fortalt 
af en eller flere talentfulde teaterelever.
 
Hvert telt rummer sin egen H.C. Andersen fortælling, som de unge formidler 
til deres publikum med få rekvisitter og deres helt egen kropslige fortolknin-
ger.  De besøgende bliver delt op i grupper og kan høre eventyrene i to af 
teltene Efterfølgende er der rig mulighed for at snakke om i klassen, hvad 
man har oplevet i de forskellige telte.    
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sES VI på ...?

Tirsdag til fredag i Børnekulturfestivalen tænder kulturcen-
teret op i deres grill, og her kan I få grillet jeres medbragte 
pølser og brød.

Grillen er tændt tirsdag - fredag kl. 10-13.

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Dato:  Tirsdag den 15. maj til fredag den 18. maj 
Tid: Kl. 10.00-13.00 
Sted: Lave Ridebane, Grønnegades Kaserne Kulturcenter 



familielørdag
for børn i alderen 0-12 år

lørdag
den 19. maj

kl. 10-13

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

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

kl. 12-13

Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegades Kaserne Kulturcenter

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

Grønnegades Kaserne Kulturcenter

0-3 år
4-12 år
4-12 år

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

3-6 år 
+ bedsteforældre

aktivitet tid sted målgruppe
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Mandag
Kl. 8.30 og 10.30
Åben Dans
På jeres skole

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Korskilde Bibliotek

Kl. 9.00 og 11.00
Næstved Kunstby
Byvandring i Næstved

Kl. 9.00 og11.30
Cirkler på 
Rønnebæksholm

Kl. 9.30 og 10.45
Ingen vej tilbage
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 10.00-12.00
Historisk Vandring
Helligåndshuset

Tirsdag
Kl. 9.00 og 11.30
Cirkler på
Rønnebæksholm

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.00-12.00
Nycirkus og parkour
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 14.30-16.30
Lav din egen luftballon
På jeres SFO

Onsdag
Kl. 8.30 og 10.30
Åben Dans
På jeres skole

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Fladsåhallen

Kl. 9.30-11.00
Mal på keramik
Heidi Fourniers værk-
sted

Kl. 9.00 og 11.30
Cirkler på
Rønnebæksholm

Kl. 9.00-12.00
Nycirkus og parkour
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 10.00-11.30
Frode og de andre 
rødder
Sydpolen

Kl. 10.00-12.00
Historisk Vandring
Helligåndshuset

Kl. 14.30-16.30
Lav din egen luftballon
På jeres SFO

Torsdag
Kl. 9.00 og 10.30
Cirkeldans
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Kulturladen Fuglebjerg

Kl. 9.00 – 12.00
Dot Painting
Børnekulturhuset

Kl. 9.00-15.00
WOOP
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.30-11.00
Mal på keramik
Heidi Fourniers værk-
sted

Kl. 14.30-16.30
Lav din egen luftballon
På jeres SFO

kl. 10.00 og 11.30
Fortællinger fra det 
fjerne
På jeres skole

Fredag
Kl. 9.00 og 10.30
Cirkeldans
Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter

Kl. 9.00 og 10.30
Cykelmyggens far
Sydpolen

Kl. 9.00 og 11.00
Næstved Kunstby
Byvandring i Næstved

Kl. 9.00 – 12.00
Dot Painting
Børnekulturhuset

Kl. 9.30-11.00
Mal på keramik
Heidi Fourniers værk-
sted

Kl. 10.00 og 11.30
Fortællinger i det 
fjerne
Rådmandshaven

Pladserne fordeles efter 
først-til-mølle: 

Send en mail med:
-Aktivitet
-Dag og tidspunkt
-Antal børn og voksne

Husk at skrive i mailen:
-Skolens navn og afdeling
-Klassebetegnelse
-Kontaktperson
-Mailadresse
-Direkte telefonnummer

tilmelding!!
Deadline for tilmelding:
9. april

svar sendes ud i uge 16

Disse aktiviteter kræver 
tilmelding til denne mail: 
bornekulturfestival@naestved.dk

@


