Den Internationale Børnekulturfestival den 2.februar i Energicenter
Voldparken
Program
•

Skab ting ud af genbrugsmaterialer, kl. 10 - 12
Kunstnergruppen VA3 ( Mariana Viegas, Teresa Maltez og Rita Paulo) fra
Portugal skaber de sødeste ting ud af genbrugsmaterialer fa kl. 10 – 12

	
  
	
  
•

Workshop i origami, kl. 11 - 13
For børn og voksne. Kom og fold hoppefrøer, traner, fly og meget andet.
Origami er kunsten at folde papir og befinder sig i krydsfeltet mellem japansk
tradition og moderne design.
Man kan lave de skønneste og sejeste figurer, bare man kan folde et stykke
papir.
Hans Dybkjær fra foreningen foldning.dk optræder og underviser.

	
  
•

Forvandlende Fortællinger – storytelling workshop, fra kl. 11 – 13
Med Pelle Møller, rapper, coach og projektkoordinator Rappolitics fra kl. 11 –
13
Forvandlende Fortællinger er et storytelling initiativ der arbejder med ærlige
og personlige historier i øjenhøjde.
”Vi arbejder for at skabe møder på tværs af baggrunde og kulturer, og vi
tror på at mennesker mødes når de deler noget af sig selv”.
Læs og se mere på:

https://www.facebook.com/forvandlende
http://www.youtube.com/watch?v=wgXM9OMh7Jw
http://www.youtube.com/watch?v=NMH9dAPR_Ao

•

	
  
Bliv masterchef med ” skralde mad ” , fra kl. 12 – 14.30

Meget overraskende og underholdende mad workshop med ReGastro.
Læs mere på:
https://da-dk.facebook.com/regastromad

•

Rappere optræder, fra kl. 15
Livsbanen
"At følge sin livsbane er menneskets eneste pligt. Og hvis du virkelig ønsker
noget, går hele universet sammen, for at du kan få dit ønske opfyldt" – Paulo
Coelho
Foreningen Lisbanens fantastiske unge kunstnere rapper fra kl. 15
Læs mere om livsbanen på:
https://www.facebook.com/Livsbanen

•

Cykelslange workshop, fra kl. 15 – 17
Vær med til at lave armbånd og halskæder af cykelslange og perler. Henriette
Rolf Larsen er designer og underviser. Læs mere om Henriette og hendes
arbejde på hendes blog designvanilie.wordpress.com
2 piger vil sælge hjemmelavede ting fra pigeklubben Cooltur- Livsbanen

•

Afrikansk dans, fra kl. 17-18
Fortryllende afrikansk musik og dans til alle med Michael Kwabena Domfeh.
Michael har studeret og optrådt med musik og danse fra alle hjørner fra den
afrikansk kontinent. Han blander sin afrikansk danseuddannelse fra Ghana med
inspiration fra vestlige dans, hiphop og brakdans.
Læs og se mere om Michael på Global Kidz - Afrikansk dans med Michael
Domfeh på Facebook eller www.domfeh.dk

•

Ansigtsmaling
Der vil være ansigtsmaling for de små, dejlig marokkansk aftensmad med
Kvindeforening Eves Univers

•

Få en smagsprøve på cricket med Copenhagen Cricket Club

