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FORORD

GÅ PÅ OPDAGELSE I SILKEBORGS KULTURLIV  
– DER ER OPLEVELSER FOR ALLE!

18. og 19. marts afholdes Børnenes Kulturdage i Silkeborg Kommune.
Vi er stolte af, at vi har et kulturliv, der vil børnene, og som for 21. år i træk åbner 
sine døre og skaber gratis kulturoplevelser med lige adgang for alle børn. 
Som barn i Silkeborg Kommune ønsker vi, at kunsten og kulturen er noget, man 
møder i sin hverdag som noget konkret og nærværende, man kan deltage i.

Hele året ydes der en stor indsats for at gøre kunsten og kulturen levende, 
inspirerende og vedkommende gennem nye formidlingsformer og aktiviteter for 
børn og deres familier. Alt dette vil vi gerne hylde og fejre til Børnenes Kulturdage  
– Så kom og vær med!

 

PROGRAM FOR LØRDAG 18. MARTS 

Kultur- og Borgerservicechef  
John Bøgelund Frederiksen

Formand for Kultur,- Fritids,- Outdoor,- 
og Idrætsudvalget Johan Brødsgaard
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Riddersalen præsenterer: 

ÅBENT HUS – poetisk teater for de allermindste
Åbent hus introducerer de allermindste for teatrets magi med 
skuespiller Ragnhild Kaasgaard som en særdeles nærværende 
fortæller, og med dukker og musik. Ragnhilds usynlige 
medspiller, dukkefører Erik Olsen, skaber liv i dukkehuset til stor 
fryd for små teaternybegynderøjne.

Ragnhild mindes sin 4-års fødselsdag, hvor tøjhunden Hunni 
blev væk i det store dukkehus. Hun og kludedukken Hans leder 
i alle rum. Der er nye overraskelser og klassisk musik hver gang 
en dør bliver åbnet. Og heldigvis bliver sorg og savn vendt til 
glæde til sidst.

Alle børn er fanget af magien fra først til sidst.

PROGRAM FOR LØRDAG 18. MARTS 2023
Lørdag 18. marts kommer til at emme af teateroplevelser for alle!  
I samarbejde med Silkeborg teaterkreds og Jysk Musikteater, arrangerer 
Silkeborg Kommune teaterforestillinger for alle aldersgrupper! 

Alder: 1½ - 4 år

Varighed: 35 min.

Pris: Gratis (Billetter bestilles på Jysk Musikteaters 
hjemmeside)

Tidspunkt: kl. 9.30 og 10.45  

Sted: Musiksalen, Jysk Musikteater. 
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Volantes præsenterer: 

SLABAM – en energifyldt og tragikomisk 
nycirkusforestilling
Tre cirkusartister kæmper ihærdigt med at spille deres show, men 
kommer konstant ud for uheld, tekniske problemer og interne stridigheder 
bag scenetæppet. De gør alle tre deres ypperste for at showet 
fortsætter uforstyrret for publikum, men de tre artister ender i stedet med 
at skabe totalt kaos, hvor backstage og frontstage smelter sammen i ét. 
Det hele kulminerer i en stor finale, med hæsblæsende akrobatik i op til 
8 meter højde. I Slabam kommer publikum helt tæt på de dramaer og 
magtkampe som udspiller sig foran og bagved scenetæppet.

Forestillingen er pakket med akrobatik og jonglering m.m. Alt sammen 
skarpt koreograferet og udført med højt teknisk niveau i en humoristisk 
dynamik med publikum. Det går lige i lattermusklerne hos både børn og 
voksne!

Hvis I elsker akrobatik, klovnerier, cirkus og teater, så er denne 
forestilling lige noget for jer.

JYSK MUSIKTEATER

Alder: 5 – 99 år

Varighed: 55 min.

Pris: Gratis (Billetter bestilles på Jysk 
Musikteaters hjemmeside)

Tidspunkt: kl. 12.00 

Sted: Teatersalen, Jysk Musikteater
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Alder: 8 – 99 år

Varighed: 70 min. 

Pris: Gratis (Billetter bestilles på Jysk 
Musikteaters hjemmeside)

Tidspunkt: kl. 15.00

Sted: Musiksalen, Jysk Musikteater 

JYSK MUSIKTEATER

André Andersen SOLO præsenterer: 

BRØDRENE LØVEHJERTE 
Astrid Lindgrens forrygende fortælling om  
Jonathans og Tvebaks rejse til Nangijala
André Andersen har publikum – unge som voksne – i sin hule hånd, 
når han alene på scenen med sikker timing og dynamiske skift 
fremstiller alle skikkelserne i eventyret. Udover de to brødre er det 
Jossi, Hubert, Duedronningen Sofie, despoten Tengi, dragen Katla 
med flere.

Med præcision og suspense serverer han den meget omfattende 
handling. Fra åbningsscenen, hvor Jonatan omkommer, da 
han i forsøg på at redde sin lillebror Tvebak fra en ildebrand 
på deres loft, springer ud med Tvebak på ryggen. Over gode 
hændelser i Kirsebærdalen og drabelige bedrifter i Rosendalen 
med brændemærkninger, blodige halshugninger og livsfarlige 
heltegerninger. Til en finale, hvor det er Tvebak, som udviser mod 
og følger sin storebror. Fra det hinsides sted, Nangijala, som de 
sammen har overvundet ondt i, til et nyt ukendt sted Nangilima.

Dette er gåsehudsgodt fortælleteater.
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SILKEBORG NY TEATER

Gummi T

DRØMMER DU OM AT SPILLE TEATER?
Vil du gerne se, hvordan der ser ud, når tæppet er rullet for, og 
vi gør klar til start?

Så kom ud på Silkeborg Ny Teater og oplev stemningen både 
på scenen og backstage.

Mød skuespillerne fra årets børneforestilling “Gummi T” og hør 
dem fortælle, hvorfor de synes det er fedt at spille teater.

Mor og far er også velkomne. De kan nyde de smukke lokaler 
og/eller få en snak om, hvad det “kræver” at have et barn, 
som spiller teater.

Alder: 10 år op 

Varighed: 2 timer.  

Pris: Gratis 

Tidspunkt: kl. 10.00 - 12.00

Sted: Silkeborg Ny Teater, Gjessøvej 40C, 
8600 Silkeborg
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Koncert med HEARTBEAT 

STOMP OG PERFORMANCE FOR HELE FAMILIEN
Kom og oplev den altid energiske stomp- og performancegruppe HeartBeat.  
De tre energiske barndomsvenner leverer avancerede rytmer, der præsenteres  
legende let, mens scenen fyldes af sang, rap, teater og stomp. 

Stomp er musik på alt andet end gængse instrumenter, og der spilles på hvad  
som helst. 

Med hjertevarme og glimt i øjet stråler HeartBeat langt ud over scenekanten  
og tryllebinder publikum, der undervejs inviteres til at deltage med  
sang, klap og bodybeat. For hvert et trommeslag – hvert et  
hjerteslag – breder smilet sig til op over begge ører.

Varighed: 45 min. 

Pris: Gratis

Tidspunkt: kl. 13.00 – 13.45

Sted: Udendørskoncert på Bindslevs Plads, 
8600 Silkeborg 

PROGRAM FOR SØNDAG 19. MARTS 2023

PSSST!!! Klokken 12.15  
er der opvarmning med seje 
børn fra Den Kreative Skole.

TILBUDSAVISEN 
SJØRSLEVBANDEN 

ROCKMASKINEN
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BINDSLEVS PLADS

Varighed: 45 min.

Pris: Gratis 

Tidspunkt: kl. 14.00 – 14.45

Sted: Udendørskoncert på Bindslevs Plads, 
8600 Silkeborg

Koncert med RUMPISTOL

ELEKTRONISK MUSIK FOR BØRN 
Tag dine børn med på en tidsrejse igennem 100 års elektronisk 
musik, når den elektroniske musiker og komponist Rumpistol inviterer 
til klanglig historietime og musikalsk legestue. Rumpistol introducerer 
et publikums-involverende musikforedrag bestående af alt lige 
fra George Antheil’s Ballet Mécanique (1924) over Raymond Scott’s 
reklamemusik fra 60’erne, synthesizermusik med Kraftwerk og  
Jean-Michel Jarre i 70’erne og videre frem til i dag. 

Gennem den musikalske tidsrejse bliver børnene introduceret til 
elektronisk musik som kredser om temaer som teknologi, rumfart, 
synthesizere, robotter og meget andet.

I et publikums-deltagende format bliver man bl.a. introduceret til 
synthesizeren, thereminen, kassettebåndet og vinylpladen, som alt 
sammen har været med til at udvikle og udbrede den elektroniske 
musik. I et sjovt og engagerende show får Rumpistol skabt en 
forståelse af fortidens og nutidens teknologiske landvindinger, samt 
givet børnene en mulighed for selv at spille med.

https://www.youtube.com/watch?v=58H0hC96zDg&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=hEmJvAAT44g
https://www.youtube.com/watch?v=hEmJvAAT44g
https://www.youtube.com/watch?v=D_8Pma1vHmw
https://www.youtube.com/watch?v=kSIMVnPA994
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Pris: Gratis

Tidspunkt: kl. 11.30 – 12.30

Sted: Papirfabrikken 72, 8600 Silkeborg, keldelhuset

KEDELHUSET

Koncert med æsken

SPILLESTEDET KEDELHUSET
Æsken er håndspillet svedigt musik, som får selv rotterne 
på loftet til at svinge ballerne.

Det er autentisk, energisk og ikke mindst sjovt! Æsken er 
prisbelønnet med ’Danish Music Awards – Børne jazz-
prisen’ og spiller autentisk og uforfærdet musik med energi, 
nærvær, kant og nerve. kedelhuset.com

http://www.kedelhuset.com
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JYSK MUSIKTEATER

Varighed: 30 min

Pris: Gratis

Tidspunkt: kl. 12.30 – 13.00

Sted: Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg,  
ved billetsalget i Jysk Musikteater

KOM BAG SCENEN
Hvordan føles det at stå i spotlyset?  
Jysk Musikteater viser rundt på bagscenen.

Få et sjældent kig ind bag scenetæppet. 
Normalt ser du kun de flotte kulisser til musicals 
og koncertshows fra teatrets bløde sæder. Nu 
kan du se scenen fra kunstnernes synsvinkel. Se 
også hvor stjernerne holder til, når de besøger 
Silkeborg! læs mere på jmts.dk

http://www.jmts.dk
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DEN KREATIVE SKOLE

Glæd dig til Børnenes Kulturdag på Den Kreative 
Skole! Her slår vi dørene op til et hav af forskellige 
workshops for børn i alle aldre.

Kl. 11.00 – 14.00

Vi sidder klar til at guide jer, når I kommer. Man må 
gerne deltage i flere workshops.

BILLEDWORKSHOP - 45 MIN.  
BEGYNDER KL. 11, KL. 12 OG KL. 13

Kom med Nirvi i billedkunstværkstedet! Her kan du prøve  
maleteknikker, eksperimentere med forskellige materialer 
og lave små værker, som du kan tage med hjem. 

Fra 5 år

DANSEWORKSHOP - 45 MIN.  
BEGYNDER KL. 11, KL. 12 OG KL. 13

Dans dig glad til sjov og anderledes musik sammen med 
Sofie! Her lader vi fantasien sætte gang i kroppen.

Alder for børn ifølge med voksen er 4-8 år

RYTMIKWORKSHOP – CA. 45 MIN.  
BEGYNDER KL. 11, KL. 12 OG KL. 13

Sammen med Hanne skal vi synge, spille og danse! Her 
er det musikken, der er vores legeplads.

Alder for børn ifølge med voksen er 0-5 år

KORWORKSHOP – 30 MIN. 
BEGYNDER KL. 11.15, KL. 12.15 OG KL. 13.15

Kom og syng med i koret sammen med Dorthe. Der er 
nemlig ikke noget så skønt som at synge i fællesskab!

For alle, der har lyst til at synge med, 7-99 år

MUSIKWORKSHOP - 30 MIN. 
BEGYNDER KL. 11.15, KL. 12.15 OG KL. 13.15

Vær med, når Lene blander sang, leg og bevægelse 
med spil på enkle instrumenter.

Fra 5-10 år

Pris: Gratis

Sted: Bindslevs Plads. 7, 8600 Silkeborg, 

læs mere her denkreativeskole.dk

http://denkreativeskole.dk
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CELLOWORKSHOP – DROP-IND I TIDSRUMMET  
11-11.45, 12-12.45 OG 13-13.45

Man siger, at en cello er det instrument, der ligger tættest 
på lyden af en menneskestemme! Kom selv og prøv det 
sammen med Jelena og hendes elever.

Fra 5-12 år

KREATIV IT - DROP-IND  
I TIDSRUMMET 11-11.45, 12-12.45 OG 13-13.45

Kan man være kreativ med en iPad? Helt sikkert! Kom 
og prøv det af sammen med Flemming, der kender alle 
de hemmelige tricks.

Fra 8 år

TROMMEWORKSHOP - DROP-IND I 
TIDSRUMMET 11-11.45, 12-12.45 OG 13-13.45

Kom og slå dig løs på trommerne med Klaudiusz! – Alle ved  
jo, at det er trommeslageren, der styrer musikkens gang.

Fra 6-12 år
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MUSEUM JORN

TROLDE PÅ TRÆER! 
Vi gentager succesen fra sidste år! 

Har du og din familie oplevet Asger Jorns 
kunstværker lavet i ler og keramik? Vidste du at 
man kan male med ler, og sætte trolde i ler på 
træerne udenfor museet?

Sammen går vi på opdagelse efter trolde og 
fantasivæsner i Asger Jorns kunst, og prøv kræfter 
med ler i værkstederne.

Vi glæder os meget til vi ses! Læs mere her 
museumjorn.dk

Pris: Gratis 

Tidspunkt: kl. 11.00 – 15.00

Sted: Gudenåvej 7 – 9 · 8600 Silkeborg, Museum 
Jorn, tlf: 86 82 53 88

http://www.Museumjorn.dk
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SILKEBORG BIBLIOTEK

VRRRROOM! BILER I LANGE BANER
”Brandbiler, kranbiler, gamle veteranbiler, sølvbiler, blå biler, 
racerbiler,rå biler, Volvo, Toyota og Mazda RX 7. Biler alle vegne, 
man sku’ tro, at det var lyv.”

Til Børnenes Kulturdag går vi amok i seje biler på Børnebiblio te ket.  
Kom i autoværkstedet og byg din egen bil. Skal den have 
vinger, turbohjul, eller måske et køleskab på taget? Kun fantasien 
sætter grænser! Tag din bil rundt på en tur på kørebanen i 
børnebiblioteket og lyt til en højtlæsning af bil-bogen over dem alle 
– ”Axel elsker biler” af Marianne Iben Hansen. 
 
Vi læser højt af ”Axel elsker biler” kl. 10 og kl. 11.  
Læs mere her silkeborgbib.dk

Alder: 4-10-årige og deres voksne.

Pris: Gratis

Tidspunkt: kl. 9.30 - 12.30

Sted: Makerspace, Silkeborg Bibliotek, 
Hostrupsgade 41 A, 8600 Silkeborg  
tlf: 87 22 19 00,

http://www.silkeborgbib.dk
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KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD

WORKSHOP MED BILLEDKUNSTNER 
BERIT NØRGAARD
På Børnenes Kulturdag kan du, på KunstCentret 
Silkeborg Bad, deltage i et kunstværksted med 
instruktion af billedkunstner Berit Nørgaard. Sammen 
med Berit afprøver du forskellige kunstneriske teknikker 
og skaber din egen kunstbog. Motiverne, vi arbejder 
med, er inspireret af naturmaterialerne fra hendes 
installation AFTRYK, der er aktuel i vores udstilling 
Amazing Nature. Læs mere på silkeborgbad.dk

Alder: Kunstværkstedet er for børn fra +6 år 
ifølge med voksen. Alle er velkomne.

Pris: Fri entre for 2 voksne ifølge med børn 
hele dagen, Børn og unge op til 25 år er 
gratis hele året.

Tidspunkt: kl. 11. – 17.   

Sted: KunstCentret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40

http://www.silkeborgbad.dk
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HØGDAL

HØGDAL I BØRNEHØJDE
På Høgdal fejrer vi Børnenes Kulturdag med en rejse 
tilbage i tiden. Kom og se hvordan man levede i 
gamle dage i det fine gamle stuehus. De smukke 
gamle klædedragter er klar, så du kan blive klædt på 
til tidsrejsen, mens du prøver kræfter med forskellige 
udfordringer i huggehuset, en tur med tøndebåndet eller 
andre sjove aktiviteter. Der er også mulighed for at hilse 
på vores høns og geder. 

Tag gerne madpakken med, vi giver saftevand og en kop 
kaffe til de voksne. Læs mere på hoegdal.silkeborg.dk

Pris: Gratis 

Tidspunkt: Kl.. 13.00 – 16.00

Sted: Høgdal, Høgdalvej 4, 8653 Them

https://hoegdal.silkeborg.dk/
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SILKEBORG NY TEATER 

Gummi Tarzan

DRØMMER DU OM AT SPILLE TEATER?
Vil du gerne se, hvordan der ser ud, når tæppet er 
rullet for, og vi gør klar til start?

Så kom ud på Silkeborg Ny Teater og oplev 
stemningen både på scenen og backstage.

Mød skuespillerne fra årets børneforestilling “Gummi 
T” og hør dem fortælle, hvorfor de synes det er fedt at 
spille teater.

Mor og far er også velkomne. De kan nyde de smukke 
lokaler og/eller få en snak om, hvad det “kræver” at 
have et barn, som spiller teater.  
Læs mere på silkeborgnyteater.dk

Alder: 10 år op. 

Varighed: 2 timer.  

Pris: Gratis 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 12.00

Sted: Silkeborg Ny Teater, Gjessøvej 40C, 
8600 Silkeborg

http://www.silkeborgnyteater.dk
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MAL DIT EGET VÅBENSKJOLD PÅ 
BLICHEREGNEN
Denne dag må børn tage deres forældre gratis med på 
Blicheregnen, og der vil være sjove aktiviteter for børnene. 

• Mal dit eget våbenskjold

• Find den hemmelige skrift i udstillingen

• Gå på opdagelse i middelalderen og se om du kan bære 
sværdet, skjoldet og den tunge ringbrynje

• Vælg, hvem du synes, der skal være konge - hvem synes,  
du er bedst? Svend, Knud eller Valdemar?

Prøv dilemmaspillet og test, om du er bedre end Svend Grathe 
i hans kamp om magten i middelalderens Danmark. Læs mere 
museumsilkeborg.dk

 MUSEUM SILKEBORG BLICHEREGNEN

Pris: Gratis 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.00

Sted: Blichersvej 30, 8620 Kjellerup

http://www.museumsilkeborg.dk
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MUSEUM SILKEBORG 

HOVEDGÅRDEN
I anledningen af vores børneudstilling Gudernes 
gaver inviterer vi til en guddommelig kulturdag
I udstillingen kan I møde både guder, dværge, livets træ 
Yggdrasil, dragen Nidhug og meget mere og blive klogere 
på, hvordan det gik til, at Thor fik Mjølner, Sif sit smukke 
guldhår, Odin hans magiske ring Draupner og ikke mindst 
hvordan det lykkedes Loke at snyde dværgene til at smede 
de guddommelige gaver.

Vi fortæller myten om gudernes gaver i udstillingen  
kl. 11:00 og 12:30. Man kan også besøge udstillingen,  
når der ikke fortælles. 

I haven får vi besøg af tre ægte smede, dog ikke dværge, 
men måske man kan få lov til at hjælpe dem med at smede 
noget guddommeligt alligevel!

I caféen kan man gå i det guddommelige kreaværksted, 
hvor man kan lave sit eget gudebillede. Læs mere på 
museumsilkeborg.dk

Alder: 5 – 99 år

Pris: Gratis

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 14.00

Sted: Museum Silkeborg Hovedgårdsvej 7, 
8600 Silkeborg

http://www.museumsilkeborg.dk
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PAPIRMUSEET 
Børnenes Kulturdag på Papirmuseet
Lav dit eget papir og gå på skattejagt i Bøtten. På Kulturdagen 
er der oplevelser for hele familien på Papirmuseet.  

Der vil være spændende rundvisninger i børnehøjde, hvor 
alle gæster kan lave deres eget papir sammen med museets 
papirmagere. 

Børnene kan prøve gå på skattejagt eller hygge sig i papir-
workshoppen, hvor de også kan opleve lidt papir-trylleri.  
Læs mere på museumsilkeborg.dk

Alder: 5 – 99 år

Pris: Gratis

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.00

Sted: Papirfabrikken 78, 8600 Silkeborg, 
Papirmuseet

http://www.museumsilkeborg.dk


   

Si lkeborg - v i får det t i l  at ske...

BØRNENESKULTURDAGE
Kultur- og Borgerserviceafdelingen, som sammen med kulturaktørerne står bag  

Børnenes Kulturdag, ønsker jer alle en spændende dag med gode fælles  
oplevelser for hele familien. Vær opmærksom på enkelte steders oplysninger  

i forhold til tidsrum og gratis entré-betingelser.

God opdagelsestur ud i kulturen!

Børnekultur Silkeborg

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

silkeborg.dk/børnekultur
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