ØNSKELANDET
Program

Projekt

”Vis mig dine vinger” (Drømmefangere)

Deltagere

Dagtilbud (børnehaver)
0.årgang
Hver skole og børnehave laver drømmefangere hjemme på
egen skole/børnehave. Disse drømmefangere skal indgå i en
udstilling hjemme på egen skole og egen daginstitution som
en del af arrangementet d. 20/1 2017.

Indhold

20/1 event

Hver skole/børnehave afleverer en udvalgt drømmefanger til
den lokale billedkunstner Pia Viborg.
Pia Viborg bruger drømmefangernes skygge til at dekorere
”Drømmeporten”.
En lokal fotograf tager billede af hver af de indleverede
drømmefangere hos Pia Viborg, og dette billede vil blive brugt
i fremstillingen af plakat ”Ønskelandet”.
Drømmeporten vil blive placeret ved skøjtebanen, og der vil i
forbindelse med den officielle Børneåbning være ”afsløring” af
Drømmeporten ved en offentlig event fredag d. 20/1 kl.
16.00 på Skøjtebanen i Skive.
Udstilling af drømmefangere i egen institution/skole
Udstilling på Skive Bibliotek: Drømmefangere lavet af
valgfagshold på Aakjærskolen.
Drømmeport indvies på skøjtebanen kl. 16.00
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Projekt

”Vis mig dine rødder” (Maden og energien)

Deltagere
Indhold

1. – 2. – 3. årgang (ca. 1500 elever)
Hver skole arbejder med forskellige emner i relation til
”Maden og Energien” (i relation til brandingen af RENT LIV på
Skiveegnen), og at der afvikles fælles brunchbord på skolen
som en del af eventet d. 20/1 2017.

20/1 event

Fælles brunchbord på skolen (eller i lokalområdet) for hele
indskolingen og evt. andre inviterede
Opfordring til at invitere de kommende 0. årgangselever fra
børnehaverne
Hem Skole arrangerer brunch i Søndercentret (offentligt)

Projekt

”Vis mig dit liv” (Musikken og energien)

Deltagere
Indhold

4. – 5. – 6. årgang (ca. 1500 elever)
Eleverne møder alle i KCL (Kulturcenter Limfjord). Alle elever
har øvet enkelte sekvenser hjemme på egen skole i perioden
september-januar.
På dagen inddeles eleverne i tre grupper (skolevis), som hver
øver med en instruktør fra Heartbeat. Sidst på formiddagen
samles de tre grupper og ”performer” 1500 børn samlet ”!!
Alberte kommer midt på formiddagen og giver koncert for de
ca. 1500 elever.
Musikevent i KCL kl. 9.00 – ca. 12.00 med ”egen
bodypercussionkoncert” og efterfølgende koncert med Alberte
Winding (den første koncert i forbindelse med den officielle
åbning)

20/1 event
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Projekt

”Vis mig dit mod” (Performance og Street)

Deltagere
Indhold

7. – 8. – 9. årgang (ca. 1000 elever)
40 udvalgte elever fra skolernes 7. - 8. - 9. årgang (5 fra
hver skole) deltager i workshop med Limfjordteateret d. 1819/1 (9.00 – 14.00). Eleverne vælges på skolerne og får
tilsendt endeligt program i uge 2.
Sammen med instruktører fra Limfjordsteateret skaber
eleverne en forestilling, som vises for overbygningsklasserne
fredag d. 20/1.
Efter forestillingen vil alle elever få rørt både stemmer og
krop i en "Shout battle" (SDS) i samarbejde med Skive
Gymnasium og HF's musiklærer, Søren Garsdal Rasmussen.

20/1 event

På Aakjærskolen:
Forestilling med og for overbygningselever - i samarbejde
med Limfjordsteateret.
”Shout battle” - i samarbejde med Skive Gymnasium og HF’s
underviser Søren Garsdal
Plan for afvikling i Aakjærhallen:
Kl. 9.00 – 11.00: Aakjær, Resen, Skivehus, Brårup
Kl. 12.00 – 14.00: VSD, Højslev, Breum, Roslev

779-2016-308496

Projekt
Deltagere
Program

Event på Skøjtebanen 20/1 kl. 16.00
Offentligt arrangement for alle interesserede
Et samarbejde mellem Skive Handelsstandsforening, Skive
Ungdomsråd, Kultur og Fritid, samt Skole og Dagtilbud
Velkomst v. Ungdomsrådet og Borgmesteren
Fællessang: ”Ønskelandet”
Afsløring af Drømmeporten v. kunstner Pia Viborg
Opvisning på Skøjtebanen ved børn fra Herning Skøjteklub
”Fri leg”
Undervejs:
Ønskelandet befolkes af Kaptajn Klo, Klokkeblomst, Peter Pan
m.fl. (fra Ungdomsrådet/Ungdomsskolen)
Konkurrencer med flotte præmier fra KCL
Gratis skøjteudlejning og kakao
Små overraskelser/happenings v. Ungdomsrådet

Nærmere information: Kontakt Pia Klostergaard tlf. 4042 0081 mail:klos@skivekommune.dk
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