
Verdenskultur
For børn og unge
Et nyt undervisningstilbud som styrker 

børn og unges interkulturelle kompetencer 

og skaber fællesskab.

Eid - at feste og faste
5. oktober
Højtiderne ramadan og eid i børnehøjde
Klassetrin: Indskoling  Fag: Billedkunst, Kristendomskundskab

Gratis
for københavnske skoleklasser

Høstfest i den Spiselige Oase 
12. oktober
Rundvisning i byhaven med dejlige smagsprøver
Klassetrin: Mellemtrin  Fag: Biologi, Madkundskab, Natur/Teknologi

Program efterår 2016

Verdenskultur 
for børn & unge

Verdenskultur for børn og unge er et nyt og spændende 
Åben Skole-tilbud for skoleelever i VerdensKulturCen-
tret. Formålet er, at inspirere børn og unge til at opleve 
levende kultur fra hele verden og dermed fremme 
elevernes interkulturelle kompetencer.  

Emnet i 2016/2017 er højtider og fester på tværs. Vores 
tilbud indeholder kulturformidling i børnehøjde, interak-
tive workshops, musik, dans, teater, film mm.

Læs mere om hele programmet her:

www.verdenskulturcentret.dk 

VerdensKultur 
for børn og unge 
arrangeres af 
foreningen Alverdens Børn 
og VerdensKulturCentret

FORENINGEN
ALVERDENS BØRN
byen-under-stjernerne.dk

- et nyt og spændende Åben Skole undervisningstilbud 
i VerdensKulturCentret på Nørre Allé 7, 2200 København N

Se de spændende 
muligheder på de 
næste sider...

Mærk din krop på cubansk!
25. november
En sjov musikworkshop om cubanske rytmer
Klassetrin: Mellemtrin  Fag: Drama, Idræt, Musik

Julesange fra hele verden 
30. november
Workshop med kvindekoret Verdens Sirener
Klassetrin: Mellemtrin  Fag: Musik, Kristendomskundskab

Deportation Regime? 
Tid efter aftale
Hvordan påvirker tvangsudvisning et menneskes liv?
Klassetrin: Billedkunst  Fag: Engelsk, Samfundsfag

Gratis



Laila Muhareb Udby skildrer højtiderne rama-
dan og eid i børnehøjde gennem sine smukke 
historier, og bagefter klippes der eid-pynt. Der 
tages udgangspunkt i bogen Lille Eid.  Vi taler 
om traditioner og om at feste og faste. Vi taler 
om månen der styrer Eid højtiderne og solen 
der styrer julemanden og nisserne.

Aktiviteten understøtter det pædagogiske 
læreplanstema Kulturelle udtryksformer og 
værdier og Sociale Kompetencer.

Klassetrin: Indskoling 
Fag: Billedkunst, Kristendomskundskab
Tilmelding: masti.jutka@gmail.com

Højtiderne ramadan 
og eid i børnehøjde

Høstfest 
i den Spiselige Oase
12. oktober kl. 09.00-11.30

Glæden ved at se det gro er stor. Det 
samme er tilfredsstillelsen ved at høste urter, 
der indgår i vores mad. Afrundingen af et 
fantastisk planteår i byhaven Den Spiselige 
Oase fejres med rundvisning, foredrag, lidt 
praktisk havearbejde og dejlige smagsprøver 
lavet af restauranten Send Flere Krydderier

Klassetrin: Mellemtrin
Fag: Biologi, Madkundskab, Natur/Teknologi
Tilmelding: masti.jutka@gmail.com

Rundvisning i byhaven 
med dejlige smagsprøver

Klassetrin: Mellemtrin    
Fag: Drama, Idræt, Musik
Tilmelding: masti.jutka@gmail.com

Yohanier Flores Ramon er perkussionist med musikalske 
rødder i Cuba. Han introducerer de herlige cubanske 
rytmer for børnene, som får mulighed for at mærke 
musikken i kroppen.

Et fagkyndigt team bestående af danseinstruktøren 
Amalie Benzon og skuespillerinden Päivi Raninen støtter 
børnene i at bruge sang, dans og drama for at skabe en 
helhedsoplevelse af musik, krop og bevægelse. 

En sjov musikworkshop 
om cubanske rytmer

Eid 
- at feste og faste 
5. oktober kl. 09.00-11.30

Børnene vil lære at synge julesange, som 
de måske ikke kender i forvejen - med 
opbakning af et professionelt kor. Børnene 
vil desuden høre om juletraditioner i andre 
lande og opleve to herlige timer i musikkens 
og julens tegn.

Det tværkulturelle kvindekor 
Verdens Sirener kommer hele kloden rundt

Deportation Regime
Tid efter aftale

Den nye udstilling Deportation Regime i 
Trampolinhuset undersøger spørgsmålet om 
hvordan udvisning/deportation påvirker et 
menneskes liv. Hvad sker der før, under og 
efter udvisningen? Center for Migrations-
politisk kunst (CAMP) har inviteret kunst-
nere fra hele verden til at præsentere deres 
kunstneriske svar. Rundvisningen er gratis 
for de første fire skoleklasser der tilmelder 
sig. Rundvisningen vil tage ca. 1 ½ time og 
vil foregå på engelsk.

Klassetrin: Udskoling    
Fag: Billedkunst, Engelsk, Samfundsfag
Tilmelding: masti.jutka@gmail.com

Hvordan påvirker tvangsudvisning 
et menneskes liv?

Mærk din krop 
på cubansk!
25. november
kl. 09.00-11.30

Dirigenten er Tatiana Kisselova Gudnæs og 
Andreas Møller er pianist.

Klassetrin: Mellemtrin
Fag: Musik, Kristendomskundskab
Tilmelding: masti.jutka@gmail.com

Julesange 
fra hele verden
30. november kl. 10.00-12.00


