
Gratis kurser til Sange til Verden og  
Værksteder med Verdensmål
 
Til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn/unge i Region Midtjylland 
 

MÅLGRUPPEN ER børn i børnehave, indskoling og på  
mellemtrin samt deres lærere og pædagoger.
 

Hent gratis noder og inspirationsmaterialer til Sange til Verden og Værksteder med Verdensmål!

På hjemmesiden www.bumkultur.dk/sange-til-verden kan du hente inspirationsmateriale og noder  
til at arbejde med sangene og værkstederne.  
 
Målgruppen er børn i børnehave, indskoling og mellemtrin og deres voksne, men sangene kan også synges af  ældre børn.  
Til hver sang kan hentes: tekst, melodi m. becifring, korarrangementer, bandnoder, to typer af  lydfiler (sangskriverens egen indspilning til  
inspiration til de kreative værksteder og pædagogiske lydfiler til at lære sangene efter).  
Her finder I også ideer og lærervejledninger til at arbejde med animation, dans og billedkunst/skulptur samt links til videoeksempler.  
Materialet er tænkt som en inspiration til at etablere Værksteder med Verdensmål, og vi håber, I vil tage ideerne til jer og udvikle på dem,  
så sangene og materialet kan folde sig ud på en masse spændende måder rundt om i regionens kommuner.  
 
Er der spørgsmål til materialet, så kontakt din kommunale tovholder eller projektkoordinator Stine Bernth Johansen, Kulturprinsen Viborg.

Kurser i marts/april for lærere/pædagoger og andre, som vil synge Sange til  
Verden og lave Værksteder med Verdensmål med børn og unge. 
Kulturprinsen afholder i marts/april en række gratis kurser rundt om i Region Midtjylland for lærere/pædagoger, og andre som vil arbejde 
med de nye sange og Værksteder med Verdensmål med børn og unge. Formålet er at klæde lærere/pædagoger på til at arbejde med sangene og 
værkstederne – og inspirere jer til at drage andre kunstnere ind i arbejdet med Værksteder med Verdensmål. 
 
Tre af  disse kurser er en egentlig repertoire-gennemgang, hvor musikpædagog Camilla Dayyani vil indstudere de syv nye sange med dig, som 
selv skal ud at lære sangene videre til børnegrupper, bands og kor. På de øvrige kurser vil de tre kunstnere, som har været med til at udvikle in-
spirationsmaterialet, uddybe deres ideer til at arbejde kreativt med børn i Værksteder med Verdensmål med hhv. animation, dans og billedkunst/
skulpturer. Her vil vi også synge et par af  de nye sange som fællessang.  
 
Alle kan deltage i disse kurser – også selvom de ikke er direkte involveret i et af  de kommunale arrangementer i uge 23/24 til Genopdag- 
festivalen, som Sange til Verden er en del af. 

Sange til Verden tager udgangspunkt i syv nykomponerede Sange til Verden, som er skrevet  
af  unge MGK-elever fra Region Midtjylland på baggrund af  FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Sangene skaber en række sanselige, følelsesmæssige og konkrete billeder på de  
17 Verdensmål, som børn kan synge med på og relatere til deres eget liv.  
 
Værksteder med Verdensmål lægger op til, at børn gennem kreative værksteder - faciliteret  
af  en kunstner og lærere/pædagoger - udtrykker sig kreativt på baggrund af  de syv sange  
og  Verdensmålene. 

Det er vores håb, at materialet vil skabe en øget bevidsthed om vores forbundethed med  
andre mennesker og naturen samt inspirere til at arbejde kreativt med Verdensmålene. 



 

Vær opmærksom på, at deltagelse kræver skriftlig tilmelding senest 1 uge før kurset på stbj@kulturprinsen.dk

KURSUSOVERBLIK SANGE tIL VERDEN / værksteder med verdensmål 

• 18/3 kl. 13-16: Danseworkshop v. danser Joy Anna Hall
 Balletskolen Holstebro, Den Røde Plads, 7500 Holstebro (max 25 deltagere) 

• 20/3 kl. 13-16: Danseworkshop v. danser Joy Anna Hall
 Kulturhotellet Rønde, Hovedgaden 10, 8410 Rønde (max 25 deltagere) 

• 21/3 kl. 13-16: Workshop m. billedkunst/skulptur v. kunstner Susanne Arhenkiel
 Randers Kunstmuseum, Stemannsgade 2, 8900 Randers (max 25 deltagere) 

• 22/3 kl. 9-12: Workshop m. billedkunst/skulptur v. kunstner Susanne Arhenkiel
 Herning Billedskole, Nørregade 7, 7400 Herning (max 25 deltagere) 

• 29/3 kl. 9-12: Repertoire-gennemgang v. musikpædagog Camilla Dayyani
 Skive Musikskole, Asylgade 5, 7800 Skive (max 40 deltagere)

• NYT: 1/4 kl. 14-17: Repertoire-gennemgang v. musikpædagog Camilla Dayyani
 Odder Musikskole, Parkvej 5, 8300 Odder (max 40 deltagere) 

• 2/4 kl. 13-16: Animationsworkshop m. animator Mads Vadsholt
 Horsens Ungdomsskole, Falstersgade 24, 1. sal, 8700 Horsens (max 25 deltagere) 

• 4/4 kl. 9-12: Animationsworkshop m. animator Mads Vadsholt
 Arsenalet, parolesalen, Kasernevej 8-10, 8800 Viborg (max 25 deltagere)

• NYT: 9/4 kl. 14-16: Repertoire-gennemgang v. musikpædagog Camilla Dayyani
 Ringkøbing Musikskole, lokale 1, Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing

TILMELDING:
Senest 1 uge før kurset  
på stbj@kulturprinsen.dk

GRATIS
DELTAGELSE


