
BØRNEKULTURFESTIVAL

INTERNATIONAL 
BØRNEKULTUR-
FESTIVAL
En kulturfestival fra og for børn og unge.  
Der bydes på en sandelig bred vifte af 
aktiviteter og oplevelser for alle – korsang, 
afrodans, interaktive udstillinger, live 
koncerter med unge artister og meget 
mere. 

Læs mere på www.vkc.kk.dk

MADWORKSHOP

Kulinarisk 
klassefest
Fokus på det libanesiske køkken

En skoleklasse får mulighed for at inviterer 
til en kulinarisk klassefest – Nørrebro style 
i sam arbejde med gæstgiveriet ‘Send Flere 
Krydderier’. 

Formålet med workshoppen er at vise 
børnene kulinarisk rigdom og diversitet 
samt give dem mulighed for at lave mad 
sammen med kendte kokke.   

Derudover bliver børnene værter for en 
dag, når alle forældre inviteres til en fælles 
aftensmad i VerdensKulturCentrets 
hyggelige rammer. Børnene kan 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 gæstgiveriet ‘Send Flere 
Krydderier’.

Kl. 17-19: Alle forældre inviteres til at spise 
sammen med børnene i VerdensKultur-
Centrets baggård. Der serveres herlig 
libanesisk aftensmad – inklusiv børnenes 
små retter.

Pris pr. kuvert Børn: 30 kr. Voksne: 55 kr. 
Drikkevarer kan købes separat.

Målrettet Mellemtrin
Emner Kultur, madlavning, entreprenørskab
Plads En klasse – eller først-til-mølle

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

Workshoppen gentages onsdag den 16. august med 
fokus på det pakistanske køkken.

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 kultur-
formidling i børnehøjde gennem interaktive workshops, musik, dans, sang, 
teater, autentiske fortællinger, madlavning mm.  

VerdensKultur for børn og unge bliver muliggjort igennem et samarbejde 
mellem Forening Alverdens Børn, VerdensKulturCentret, og en række 
kunstnere og workshopledere. 

Takket være Nørrebro Lokaludvalgs generøse støtte kan vi tilbyde alle 
workshops gratis for alle skoler på Nørrebro i andet år i træk. 

Programmet 2017 handler om det gode værtsskab – kunsten at få 
mennesker til at føle sig velkomnen. Det vil sige hvordan man kan lære 
at være gode gæstgivere og gæster i alle slags kulturmøder.

Alle workshops er gratis
– og Alle workshops finder som udgangspunkt sted 
i VerdensKulturcentret

Tilmeldinger behandles efter først-til-mølle princippet og man kan 
sagtens tilmelde sig flere workshops af gangen. 

Skoleklasserne skal tilmeldes via email:
Masti B. Jutka, Forening Alverdens Børn: masti.jutka@gmail.com

Ring gerne med spørgsmål, bemærkninger eller idéer/forslag til:
Masti B. Jutka, Forening Alverdens Børn: tlf. 20 64 12 37 

Med de allerbedste hilsner 
Masti B. Jutka, Forening Alverdens Børn 
Esben Frost Kristensen, VerdensKulturCentret 
Rahwa Mokenen, VerdensKulturCentret

VerdensKulturCentret 
Nørre Allé 7, 2200 København N

VERDENSKULTUR
FOR BØRN & UNGE

Et gratis og spændende 
Åben Skole-tilbud for skoleelever 

i VerdensKulturCentret på Nørrebro. 

Levende kulturformidling 
i børnehøjde.

Onsdag d. 28. juni kl. 10-12 & 17-19Torsdag d. 25. maj kl. 10-17

Juni 2017

KONCERT FOR SKOLEELEVER

World 
Jazz´n kids
International kendte jazz musikere inviterer 
børnene til en eksklusiv koncertoplevelse. 

Arrangementet læner sig op til World Jazz 
Festivalen i juli.  

Datoen for workshoppen, navne på 
kunstnerne og flere detaljer o� entliggøres 
i starten af april på www.vkc.kk.dk

Læs mere om hele programmet her: www.vkc.kk.dk
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Kulinarisk 
klassefest

Bling 
bling

MÆRK DIN 
KROP 

PÅ CUBANSK

Derfor er 
vi her

Romaernes 
verden

Oplev 
Vaianas 
verden  

Vær kurder 
for 

en dag

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



MUSIKWORKSHOP

MÆRK DIN KROP 
PÅ CUBANSK
Sjove cubanske rytmer med life 
percussion, sang, dans og drama

Yohanier Flores Ramon er percussionist 
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 danse-
instruktøren/sangerinde Amalie Bentzon og 
skuespillerinden Päivi Raninen støtter 
børnene i at bruge sang, dans og drama for 
at skabe en helhedsoplevelse af musik, 
krop og bevægelse.

Workshoppen giver børnene en inspire ren-
de oplevelse af sanselighed og musik.
Der arbejdes med at fremme koncentrations- 
evne, at udvikle kropsbevidsthed og at 
styrke børnenes sammenhold og kreative 
evner. 

Målrettet Mellemtrin
Relevante fag Drama, Musik, Idræt 
Emner Cuba, Rytmer, Dans, Drama, Udtryksformer
Plads En klasse

OBS
Ved stor interesse kan vi arrangere en ekstra 
workshop senere på dagen. 
Derudover kan der bookes gratis fordybelsesforløb 
om cubanske rytmer med Yohanier. På skolen, 
klassevis, en gang om ugen – i ugerne 8-12 og 16-20.
Ønskes mere information: kontakt Masti på 
tlf. 20 64 12 37 eller på mail masti.jutka@gmail.com

Tirsdag d. 14. marts kl. 9.30-12

FOREDRAG OG FOTOUDSTILLING

Derfor er 
vi her
Kom tættere på hvordan det er at 
være på flugt

Det er med stor glæde at vi kan annoncere 
et foredrag i børnehøjde om flygtninge i 
Danmark. Foredraget bliver suppleret af 
udstillingen Et glimt af mit liv hvor asylbørn 
skildrer deres liv igennem billeder taget 
med et éngangskamera. 

Foredragsholderen hedder Eden, hun har 
rødder i Eritrea og er kommet til Danmark 
som asylansøger. Hun har boet mange år i 
Sandholm asylcentret og arbejder som 
journalist for New Times, som er en avis 
udgivet af Røde Kors.

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

Målrettet Mellemtrin og udskoling
Relevante fag Samfundsfag
Emner Flugt, Fotografi, Asyl i Danmark 
Plads To klasser

OBS
Workshoppen kan også bookes gratis til en skole/
skoleklasse på et andet tidspunkt efter aftale. 
Ring for flere informationer til Masti på tlf. 20 64 12 37

Onsdag d. 22. marts kl. 10-12

KULTURWORKSHOP

Romaernes 
verden 
Se igennem fordomme og få et 
særligt indblik i en meget smuk og 
traditionel kultur

Workshoppen vil indeholde et historisk 
tilbageblik, fokus på roma kultur, dans og 
musik. Eleverne vil få et særlig indblik i en 
meget gammel og traditionel kultur, som tit 
er forbundet med fordomme , uvidenhed 
men også med vild smuk musik og mysterier. 

Workshoppen bliver afholdt af Sani Ri� ati 
og Dragan Mitrovic. Sani har boet i 
Californien i mange år og har arrangeret 
store Roma Festivaler der. Nu bor Sani og 
Dragan i Berlin.

Sani vil fremtrække både de positive og 
negative sider. Han er en dygtig danse-
instruktør, som vil instruere børnene i 
traditionelle romadanse. Derudover vil de 
spille nogle typiske sigøjnernumrer, Sani 
på cajon og Dragan på harmonika. 

Målrettet 6.-9. klasse
Relevante fag Samfundsfag, musik
Emner Roma, historie, musik, dans
Plads To klasser

OBS
Begge kunstnere vil optræde til Romadagene 
den 8. og 9. april i VerdensKulturcentret

Fredag d. 7. april kl. 13-15   

KULTURWORKSHOP

Oplev Vaianas 
verden  
Lær om den rige Stillehavskultur 
med haka og huladans 

En sjælden lejlighed for at lære mere om 
Vaianas verden og kulturen i Stillehavet. 
Vi skal danse Haka og Hula, flette blomster-
kranse, høre om de utrolige navigatørers 
sejladser over havet og se billeder fra de 
fortryllende øer.

Vores underviser hedder Mele Kaufononga, 
hun er fra Kongeriget Tonga og er danse-
lærer og kulturformidler.

Målrettet Mellemtrin
Relevante fag Musik, Historie, Geografi, Samfundsfag
Plads To klasser

Fredag d. 21. april kl. 10-12

KULTURWORKSHOP

Vær kurder 
for en dag
Et medrivende indblik i kurdernes 
spændende historie, traditioner og 
samtidige udfordringer, i børnehøjde

Vi vil høre musik, vi vil danse, vi vil se 
billeder og høre historier. Vores vært er 
Muzeyyen Baran, den sødeste kultur-
formidler og pædagog fra Kurdisk Kvinde-
forening sammen med hendes veninde 
Saime Bilen. 

Målrettet Mellemtrin og udskoling
Relevante fag Samfundsfag, historie, kunst, musik, 
dans, kultur
Plads To klasser

Mandag d. 24. april kl. 10-12

SMYKKEVÆRKSTED MED GENBRUGSMATERIALER   

Bling 
bling 
Skab dine egne smykker, 
accessories mm. 

Lær nye teknikker ... mon ikke du er 
overraskende kreativ og smuk!

En kunstworkshop for alle – nybegyndere 
og øvede, piger og drenge. 

Workshoplederen er Henriette Larsen, 
kendt og elsket fra Feriecamp på Nørrebro. 
Der kommer også nogle af hendes gode 
kunstnervenner på besøg! 

Målrettet Indskoling, mellemtrin og udskoling 
– fordi kreativitet ikke kender nogen alder! 
Relevante fag Samfundsfag, Kultur, kunst, miljø
Plads En-to klasser

Onsdag d. 24. maj kl. 13-15


