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Skagen Børne- og Kulturfestival arrangeres af:

Fyrtårnet (byens 4 institutioner og vuggestuen + Ålbæk)

Sponsorerne i år er:

Kafbu

Fiskernes Fiskeindustri

Sparekassen Vendsyssel

Kulturhus Kappelborg
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Arrangørgruppen takker alle vores uundværlige sponsorer for den fantastiske opbak-

ning, som hvert år gør det muligt for os at skabe 3 spændende dage. Der vil være et 

væld af aktiviteter og oplevelser for børn i Skagen( i Frederikshavn Kommune ) og de 

feriebørn, der fi nder vej til kulturhuset. Det havde ikke været muligt at gennemføre 

dette store arrangement uden denne opbakning.  

Børne- og Børne- og 
KulturfestivalKulturfestival

”Barndommens Gade” 21.-23. maj 2014

I Kulturhus Kappelborg



Vi skal ligesom sidste år, være på Kul-
turhus Kappelborg, hvor der i 3 dage vil 
være fyldt med spændende aktiviteter.

Dagene vil give børnene en kulturel op-
levelse, hvor alle sanser gennem en va-
riation af kulturelle oplevelser/udtryks-
former, vil blive udfordret.
Temaet til Kulturfestivalen er inspireret 
af den store konference ”Barndommens 

Gade”, som fi nder sted i september i 
Skagen.
Kappelborg vil komme til at myldre med 
masser af børn, som leger i barndom-
mens gade.

Der vil være 4 forskellige værksteder.
Et motorik-, et sprog-, et natur- og et 
kulturværksted.
Kom og oplev, hvad der foregår i de for-
skellige værksteder.

Der vil i børnehusene blive øvet sange, 
som skal synges sammen med Skagens 
børnekor og Tove Therp, fra Musikskolen.

”Barndommens Gade”

Vi skal lave musik og sjov sammen med 
Muddi Solo Show. Der kommer gade-

teater med Paolo Nani Teater.
Glæd dig til 3 spændende dage.

  Alle er velkomne – helt gratis

Alle børn fra nær og fjern, er meget vel-
komne til at deltage i festlighederne.
Byens 4 børnehaver bor på Kappelborg 
disse 3 dage fra morgen til aften, lige-
som Ålbæk Børnehave og vuggestuen 
Regnbuen vil kigge forbi hver dag.

Skagen bamsemuseum udstiller i udstil-
lingssalen på 2. sal i Kulturhuset. Det er 
med titlen:
”Tilbage til Skagen – fra Aros til Kap-

pelborg”

Fredag kulminerer festivaldagene med 
en forrygende afslutning med Muddi 
Solo Show og Paolo Nani Teater, som 

hedder Jekyll on Ice.

Tag derfor tæppe og madkurv med og deltag i festelighederne, sammen med børnene.

Program for de tre festivaldage

ONSDAG DEN 21. MAJ

06.30 Barndommens gade vågner.
09.30 Festivalen åbner. Åbningstale v/John Høst.
 Musikskolen: Tove Therp med børnekor synger sange, som er øvet i børnehaverne.
10.00 Værkstederne åbner.
11.15 Muddi Solo Show.
12.00 Frokost.
13.00 Værkstederne åbner igen.
15.00 Værkstederne lukker.

16.30 Festivalen lukker.

TORSDAG DEN 22. MAJ

06.30 Barndommens gade vågner.
09.30 Værkstederne åbner.
11.15 Muddi Solo Show.
12.00 Frokost.
13.00 Værkstederne åbner igen.
15.00 Værkstederne lukker.
16.30 Festivalen lukker.

FREDAG DEN 23. MAJ

06.30 Barndommens gade vågner.
09.30 Muddi Solo Show.
10.15 Værkstederne åbner for sidste gang.
12.00 Frokost.
13.15 Fælles afslutning for børn og forældre med Muddi Solo Show, derefter kommer 

Paolo Nani Teater, som hedder Jekyll on Ice.                  
15.45 Børne- og kulturfestivalen 2014 afsluttes efter 3 forrygende dage.        


