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Tilmelding sker efter først til mølle-princippet  

Verdenskultur for børn & unge efterår 2017

Se flere arrangementer på bagsiden

OBS Aftensmaden skal bestilles og afregnes på forhånd. 
Her er der brug for en tovholder: Enten en lærer eller en 
forældre-repræsentant.

Støttet af:

Læs også på: verdenskulturcentret.dk

Facts

/ Workshoppen er målrettet mellemtrin + udskoling
/ Relevante fag: Samfundsfag
/ Emner: Flugt, flygtninge, fotografi, asyl i DK
/ Der er plads til to skoleklasser
/ Varighed: 2 timer

30. august 2017  //  kl. 09.00

I forlængelse af Nørrebros Byhavefestival 
inviteres skoleklasser til at tilbringe nogle lære-
rige og sjove timer i Den Spiselige Skoleoase i 
VerdensKultur Centrets baggård. Oasen består 
udelukkende af spiselige planter, krydderurter og 
frugtbuske, der oprindelig stammer fra mange 
verdensdele. Alle planter er dyrket og udplantet af 
lokale skoleelever i VKC’s gård, som vender mod 
syd og er omkranset af bygninger, der på varme 
sommerdage skaber en skøn oasestemning.
 
På programmet er der musik, et inspirerende 
foredrag om byens natur, byhaver, dyrkning og 
høst med Mads fra Tagtomat. Og eleverne kan 
deltage på en lille spireworkshop og smage sunde 
snacks. 

En inspirerende dag 
om naturen i byen

Festival

Byhavefestival 
for børn

6. september 2017  //  kl. 10.00

Derfor er vi her! er et foredrag i børnehøjde om 
flygtninge i Danmark. Foredraget suppleres af 
udstillingen Glimt af mit liv, hvor asylbørn skildrer 
deres liv gennem billeder taget med et éngang-
skamera. Foredragsholderen hedder Eden, hun 
har rødder i Eritrea og er kommet til Danmark som 
asylansøger. Hun har boet mange år i Sandholm 
Asylcenter og arbejder som journalist for New 
Times, som er en avis som udgives af Røde Kors.

Foredraget og den stærke fotoudstilling kan 
blive anledning til at behandle asylspørgsmålet i 
klassen og tage på besøg på et asylcenter eller at 
planlægge andre aktiviteter sammen med børn og 
unge med og uden flygtningebaggrund.

Foredrag og fotoudstilling

Foredrag 
og fotoudstilling 
om at være på flugt

27. september 2017  //  kl. 10.00

Formålet med workshoppen er at vise børnene 
kulinarisk rigdom og diversitet med særligt 
fokus på det libanesiske køkken, samt give dem 
mulighed for at lave mad sammen med vores fan-
tastiske kokke. Derudover bliver børnene værter for 
en dag, når alle forældre inviteres til fælles aftens-
mad i VerdensKulturCentrets hyggelige rammer. 
Her vil børnene vise hvad de har lært og lavet. 

Kl. 10-12: Foredrag om det libanesiske køkken, 
uddeling af smagsprøver. Børnene lærer at lave 
små retter med hjælp af de kyndige kokke fra 
spiseriet Send Flere Krydderier.
Kl. 17-19: Alle forældre inviteres til at spise 
sammen med børnene i VerdensKulturCentrets 
baggård. Der serveres herlig libanesisk aftensmad 
– inklusiv børnenes små retter.

Lav mad med Send Flere Krydderier

Kulinarisk 
klassefest
En skoleklasse får mulighed for 
at invitere til en kulinarisk klassefest

GRATIS!
for 

københavnske
skoleklasser

Facts

/ Workshoppen er for indskoling og mellemtrin
/ Relevante fag: Biologi, dansk, musik
/ Der er plads til to skoleklasser i hvert tidsrum
/ Varighed: kl. 9.00-10.30 samt kl. 10.40-12.00

Facts

/ Workshoppen er for mellemtrin
/ Relevante fag: Kultur, madlavning, iværksætteri
/ Der er plads til en skoleklasse. 
/ Varighed: kl. 10-12 samt kl. 17-19

OBS Aftensmaden skal bestilles og afregnes på forhånd. 
Her er der brug for en tovholder: Enten en lærer eller en 
forældre-repræsentant.

Børn 30 kr. // Voksne: 55 kr. 
Drikkevarer kan købes separat.

Program for efterår 2017

Om Verdenskultur 
for børn & unge

Kære lærer,

Verdenskultur for børn og unge er et 
nyt og spændende Åben Skole-tilbud 
for skoleelever i VerdensKulturCentret. 
Formålet er, at inspirere børn og unge til 
at opleve levende kultur fra hele verden og 
dermed fremme elevernes interkulturelle 
kompetencer. Vores tilbud indeholder 
kulturformidling i børnehøjde gennem 
interaktive workshops, musik, dans, teater, 
film mm.

Verdenskultur for børn & unge er blevet til 
gennem et samarbejde mellem foreningen 
Alverdens Børn og VerdensKulturCentret. 
Formålet er at inspirere børn og unge til 
at nyde den kulturelle rigdom, der findes 
på Nørrebro, at komme i kontakt med det 
frivillige foreningsliv, holde fester sammen 
og blive klogere på den levende kultur fra 
hele verden. 

Nyt undervisningstilbud bringer den 
levende kultur fra hele verden ind i 
de københavnske skoleklasser
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Verdenskultur for børn & unge efterår 2017

Se flere arrangementer på bagsiden

OBS Aftensmaden skal bestilles og afregnes på forhånd. 
Her er der brug for en tovholder: Enten en lærer eller en 
forældre-repræsentant.

Støttet af:

Læs også på: verdenskulturcentret.dk

Facts

/ Workshoppen er målrettet indskoling 
 og mellemtrin
/ Relevante emner: Dansk, tegning, kunst, 
 samfundsfag
/ Der er plads til to skoleklasser
/ Varighed: 2 timer

13. oktober 2017  //  kl. 10.00

Lær at fortælle en historie med tegninger og 
talebobler! Tegneseriemager Inge M. Jessen 
fortæller om at komponere en historie, at fortælle 
med tegneseriens virkemidler og hvordan man 
kan skræddersy dem til ethvert niveau. Herefter 
laver eleverne deres helt egen tegneserie med 
udgangspunkt i kærlighed og menneskerettig-
heder som er temaet for Kulturnatten i Verdens-
KulturCentret. Slip fantasien løs og brug hvad du 
har, er mantraet - så giv slip på iPad’en og brug 
et par timer med tegneøvelser, fortælleteknik og 
gammeldags håndflid. Til slut bliver elevernes 
egne tegneserier samlet til en udstilling under 
Kulturnatten.

Tegneworkshop

Giv viskelæderet 
en fridag
Tegneworkshop op til Kulturnatten med Inge 
M. Jessen fra Nørrebronx Comics

2. november 2017  //  kl. 09.30

De dødes dag er den vigtigste højtid i Mexico. 
Mexicanerne har et anderledes og intimt forhold 
til døden som vi kan lære meget af. På De dødes 
dag i starten af november, samles familie og 
venner og mindes deres døde på en helt særlig 
måde. På workshoppen denne dag, vil eleverne 
blive præsenteret for disse ældgamle traditioner 
og skikke, som har rødder i både den indianske 
aztekiske verden og i den europæiske katolske 
verden. Vi skal dekorere kranier og dukker og der 
spilles musik så de døde inviteres med til frokost.

En kunst- og kulturworkshop om at fejre 
døden som de gør det i Mexico

Kunst- og kulturworkshop

De dødes dag

Facts

/ Workshoppen er målrettet mellemtrin 
  og udskoling
/ Relevante fag: Geografi, kunst
/ Der er plads til to skoleklasser
/ Varighed: 2 timer

Facts

/ Workshoppen er målrettet mellemtrin 
  og udskoling
/ Relevante fag: Musik, Kultur og traditioner
/ Emner: Sang, kor, traditioner
/ Der er plads til tre skoleklasser

13. december 2017  //  kl. 10.00

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. Mon ikke der 
også bliver tid til julelege og små gaver?

Verdens Sirener dirigeres af Tatiana Kisselova 
Gudnæs.

Julesange

Julesange 
fra hele verden
Det tværkulturelle kvindekor Verdens Sirener 
tager børnene med på en musikalsk vinterrejse

4. oktober 2017  //  kl. 10.00

Moussa Diallo er professionel musiker, histo-
riefortæller og igangsætter med rødder i både 
Danmark og Mali. Som musiker og fortæller 
har Moussa noget på hjertet. Det kan man især 
mærke, når han optræder for børn. Han er en 
fantastisk formidler af afrikansk musik og kultur 
og udgangspunktet er den klassiske afrikan-
ske fortælletradition, som Diallo bruger til at 
fange publikum og gøre dem til en del af sine 
sjove og lærerige fortællinger.

Fortryllende koncert og varme fortællinger 
fra Vestafrika hvor børnene selv deltager

Koncert

Moussa Diallo synger og 
fortæller

Facts

/ Workshoppen er målrettet indskoling 
 og mellemtrin
/ Relevante fag: Musik, geografi, kultur 
 og traditioner, sang og leg
/ Emner: Afrika, musik, fortællinger, rytmer, dans
/ Der er plads til tre skoleklasser
/ Varighed: 1 ½ time

GRATIS!
for 

københavnske
skoleklasser


