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Spørgeskema – indsend gerne asap! 

I ønskes en god påske og har I tid før i går på ferie, så må I meget gerne udfylde spørgeskemaet om, hvorledes I løser 

opgaven med at sikre alle børn og unge i jeres kommune møder kunst og kultur i deres hverdag.  

Der mangler svar fra ganske mange kommuner! Behandlingen af de indkomne svar starter inden påske, men jo flere 

besvarelser gør, at vi kan kvalificere resultaterne, så send jeres besvarelse, så snart I kan til k.schneider@mail.dk  

Børnekulturfestivaler under temaet GENOPDAG i Region Midt i uge 23 
Temaet GENOPDAG, som danner afsæt for de 19 kommuners børnekulturfestivaler, trækker tråde fra Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017s tema Let’s Rethink. Dermed er der lagt op til at kommunerne skal kaste nyt lys på det 
velkendte og undersøge det skjulte og ukendte. Og, som det hedder i oplægget fra Europæisk Kulturhovedstad: Vi 
skal vende det hele lidt på hovedet i en genopdagelse af, hvem vi er, og hvad vi kan. Og så skal vi dykke ned i 
historien, lade kreativiteten blomstre og i fællesskab bevæge os på en opdagelsesrejse mod fremtiden. 
Kommunerne tilrettelægger de respektive festivaler på vidt forskellig vis; del gerne jeres planer / erfaringer med os i 
FABUK. Skriv mail med kort tekst og evt. billeder til Kirsten Schneider på  k.schneider@mail.dk 
Se programmet for Europæisk Kulturregion her 

Næstved har igen afholdt Børnekulturfestival i uge 21 
Her blev Billedkunstens Dag d. 13. marts fejret ved at fem 3. klasser deltog i byggeprojektet ”FUGLE” med 
kunstnerduoen Till Junkel og Sine Lewis. Der blev tegnet skitser, savet og konstrueret abstrakte fugle med stort 
engagement.   
Fuglene kommer op at hænge på Axel Torv i starten af uge 20.  
Billeder fra Festival og aktiviteter – kontakt kgjes@naestved.dk  
 

Rudersdal tilbyder:  

Træn seje cykeltricks med Cykelmyggen Egon på Cykelmyggens Cykellegeplads i Rudersdal 

Cykelmyggens Cykellegeplads er for børn i alderen 3 – 8 år - hvor cykelleg, fortælling og fantasi bliver forenet – i en 

unik ramme, som bidrager til cykelglæde for de mindste.  

På Cykelmyggens Cykellegeplads kan børnene selv køre af sted på skarnbassens mudderbane til edderkoppens 

slalombane og helt ind i den sovende mands næse. 

Cirkusloppernes Cykelskur står 30 cykler m. cykelhjelme og en cykellegetaske m. inspiration til cykellege, som de 

lokale daginstitutioner og skoler gratis kan låne. Det er også mulig for private at leje Cykellegepladsen + cykeludstyr 

til en børnefødselsdag og der er udviklet et Cykelpas med sjov inspiration til mere cykelleg derhjemme.  

Læs mere om cykelmyggens cykellegeplads på: https://www.rudersdal.dk/temaer/traen-seje-cykeltricks-med-

cykelmyggen-egon.  

 

Fredag d. 28. april fejres Cykelmyggens 

fødselsdag med besøg fra Bellevueteatret og 

Flemming Quist Møller kl. 11 – 13.  

  

/ Kirsten Schneider 
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