Børns ønsker og drømme skyder Aarhus 2017 i gang
Den 20. januar fejrer omkring 20.000 børn fra Region Midtjyllands 19 kommuner deres egen åbning af
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. I fokus står deres drømme, ønsker og håb under temaet
Ønskelandet.
Dagen før den officielle åbning af kulturhovedstadsåret finder den regionale børneåbning sted i hele Region
Midtjylland. På en af de mørkeste, koldeste og måske mest våde dage vil børn sprede sang, fortælle om
deres drømme og inspirere voksne til at mindes deres ønsker, som måske blev glemt for mange år siden.
Børneåbningen bliver et helt unik event, da det er første gang nogensinde, at en Europæisk
Kulturhovedstad åbner med et helt særligt arrangement for, med og af børn.
I Region Midtjyllands 19 kommuner skydes kulturhovedstadsåret i gang for børn allerede fredag den 20.
januar. Konceptet vil være forskelligt fra kommune til kommune. Nogle består af ønskeøer, ønskesten eller
ønsketræer, mens andre kommunikerer deres ønsker via fortællinger, udstillinger eller musik.
Ikast-Brande Kommunes dagtilbud, dagpleje og skoler
I Ikast-Brande Kommune vil alle dagtilbud, dagplejen og mange af skolerne være i fuld gang med
forberedelserne til børneåbningen d. 20. januar.
Musikskolen i Ikast-Brande har tilrettelagt en fantastisk musikevent, med ”Ønskelandet” i centrum, som
forberedelse til børneåbningen. De ældste børnehavebørn, 0-klassebørn, pædagoger og lærere får en
musikalsk oplevelse med sang og bevægelse, tilsat skønne farver, og hvor musikere vil sørge for, at alle
befinder sig i et musikalsk univers. Der er i alt 7 musikevent, som foregår på Ikast-Brande Kommunes skoler.
Dagtilbuddene, dagplejen og skolerne har selv valgt, hvordan de vil arbejde med temaet ”Ønskelandet” og
hvordan eventen udspiller sig. Så fredag den 20. januar vil man ca. 30 steder i Ikast-Brande Kommune
kunne opleve en åbningsevent for børn, forældre og andre, der har lyst til at opleve børnenes og
personalets fantastiske aktiviteter. Der vil være sang, teater, fortællinger og meget andet som symbol på, at
Aarhus er Kulturhovedstad.
Programmet for børneåbningen i Ikast-Brandes dagtilbud, dagplejen og skoler kan ses på kommunens
hjemmeside, www.ikast-brande.dk samt på bumkultur.dk/oenskelandet

Alberte Windings sang og Årets Dans 2017 indgår i børneåbningen
Der er også en del fælles elementer, som indgår i alle børneåbninger og skaber en rød tråd på tværs af
kommunegrænserne. Alle deltagende børn synger en fællessang, som er blevet skrevet af Alberte Winding
og Jan Rørdam ene og alene i anledning af Aarhus 2017s børneåbning. Den handler om et Ønskeland med
familie og venner, hvor der er tid til at være sammen og plads til at være sig selv.
Sangen har desuden fået sin helt egen dans, som er skabt af koreograferne Mette Møller Overgaard og
Esther Haugegaard og produceret af Dansehallerne. Den handler om at sætte fantasien fri, tage en ven i
hånden og tage på en drømmerejse til forunderlige fantasiverdener. Ud over den 20. januar vil dansen
fungere som Årets Dans 2017. På denne måde vil Ønskelandets sang og dans være en del af hele
kulturhovedstadsåret.
Fakta
Den regionale børneåbning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er et samarbejde mellem de 19
kommuner i Region Midtjylland, BUM - Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland,
Dansehallerne, Alberte Winding, Jan Rørdam og Aarhus 2017.
Den regionale børneåbning finder sted den 20. januar 2017 i alle kommuner i Region Midtjylland, og det
forventes, at omkring 20.000 børn deltager på dagen og mange flere i ugerne op til åbningen.
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