BØRNEÅBNINGEN: ØNSKELANDET - Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Koncept for ØNSKELANDET
Børnene i alle 19 kommuner tager os med på en legende og drømmende opdagelse af deres helt særlige
steder, når børnene i Region Midtjylland åbner Den Europæiske Kulturhovedstad d. 20. januar 2017.
Børnenes skaberglæde og opfinderfantasi får frit spil, når de skaber udsagn, visuelle installationer og
musikalske brudstykker om deres helt særlige Ønskeland.
Børnene skaber ønskelande, drømmetræer, ønskesten og ønskeøer i byer, bygninger eller ude i naturen – i
alle 19 kommuner rundt i regionen. De mange forskellige udtryksformer, materialer og lokaliteter viser en
mangfoldighed af børnekulturelle aktiviteter, når børnene skyder Den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus
2017 i gang.
Fælles for alle børneåbningsaktiviteter er børneåbningssangen.
KONCEPT FOR BØRNEÅBNINGSSANGEN
Aarhus 2017 har lavet aftale med Alberte Winding og Jan Rørdam om at lave børneåbningssangen.
Tekstuniverset indrammer, hvad danske børn drømmer og tænker om deres fremtid. Der afholdes den 16.
august kl. 13-15 i Viborg en workshop med børn i alderen 5 til 10 år fra Region Midtjylland som møder
Alberte Winding og Jan Rørdam og dansekoreograf fra Dansehallerne. Workshoppen faciliteres af
Kulturprinsen.
Produktion:
Sangen arrangeres, så den kan synges, spilles og lægge op til dans og bevægelse i skoler, kulturskoler,
musikskoler og børnehaver i forbindelse med børneåbningsaktiviteter fredag den 20. januar 2017.
Alberte Winding og Jan Rørdam står for hele sangproduktionen med sang-pakke med CD + kode (så sangen
kan afspilles på computer) + enkel klavernode med becifring.
Dansehallerne producerer en video med børneåbningssangen samt koreografi til brug ved indstudering af
sangen, som bliver Årets Dans i 2017.
Tidsplan:
-

-

-

Den 16. august 2016 afholdes workshop med børn i Viborg faciliteret af Kulturprinsen, hvor hver
kommune kan deltage med max 10 børn
Den 6. september i Skive afholdes filmworkshop om redskaber til at producere små film om
forberedelser til Børneåbningen og selve afviklingen d. 20. januar 2017.
Den 12. oktober 2016 sendes sang-pakke til kommunernes kontaktpersoner – sang og node lægges
på www.bumkultur.dk/oenskelandet
Den 15. november 2016 offentliggøres danse-instruktionsvideoen til Årets Dans 2017 – link til
instruktionsvideo udsendes til kommunernes kontaktpersoner og lægges på
www.bumkultur.dk/oenskelandet
Den 1. december offentliggøres musikvideoen til Årets Dans 2017 - link til dansevideo udsendes til
kommunernes kontaktpersoner og lægges på www.bumkultur.dk/oenskelandet
Den 21.-22. november 2016 afholder Dansehallerne 2 danseworkshops for lærere og pædagoger i
Herning og Skanderborg. Hver kommune får mulighed for at deltage med ca. 10 lærere/pædagoger.
Invitation sendes ud senere.
Den 20. januar 2017: Børneåbningen ØNSKELANDET

