BØRN OG UNGES
GRUNDLOVSDAG I AARHUS
31. MAJ KL. 10.00 – 20.00

TEMA: BØRN OG UNGES RET TIL FÆLLESSKAB OG LEG
BØRN OG UNGES GRUNDLOVSDAG ER EN FESTDAG
VI FEJRER AT BØRN OG UNGE HAR RETTIGHEDER,
OG AT DE HAR NOGET AT SKULLE HAVE SAGT.
ARRANGEMENTET ER FOR BØRN OG UNGE I ÅRHUS.
ALLE DAGTILBUD, SKOLER OG KLUBBER ER INVITERET.
FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE MÅ GERNE VÆRE MED
OG DE KAN KØBE KAFFE OG KAGE.

TILMELDING TIL
bug@aafo.dk
Skriv hvor mange
I kommer og hvor
I kommer fra
FØRST TIL MØLLE

PROGRAM FOR FORMIDDAG
Kl. 10.00 - 13.00:
Aktiviteter for børnehavebørn på Børnenes jord
Velkomst og introduktion af tema og aktiviteter.
Alle får en lille formiddagssnack – men husk madpakken!

KUNSTNEREN THOMAS KRUSE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE
OG BEGEJSTREDE PÆDAGOGSTUDERENDE FRA VIA Kreative,

sjove og kunstneriske aktiviteter og workshops om børns
rettigheder tilpasset alder. Der vil være forskellige aktiviteter
som maleri, musik, snitte, hygge og bål mv.
LEGEKUNSTNERPARRET EN HEMMELIG KLUB

Klippe-klistre-tegne-klædud-workshops om ”Det bedste der
findes”.
Vi hjælper dig med at bygge dit vigtigste budskab, og sammen forvandler vi dig til en ’budskabs-superhelt’.
RED BARNET UNGDOM, ÅRHUS

Fiskedam og tegnekonkurrence med børnerettigheder ”tegn
en børnerettighed”.
* Læs mere om Thomas Kruse, En hemmelig klub og Red barnet
		

Århus Ungdom på sidste side

PROGRAMMET FORTSÆTTER
Arrangører:

PROGRAM FOR
EFTERMIDDAG OG AFTEN
PROGRAM FOR EFTERMIDDAG
Kl. 12.00 – 16.00: I Midtbyklubben.
For indskoling og SFO-børn

KUNSTNEREN THOMAS KRUSE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE
OG BEGEJSTREDE PÆDAGOGSTUDERENDE FRA VIA Kreative,

Velkomst og introduktion af tema og aktiviteter. Alle får en
lækker eftermiddagssnack.
OBS Børn fra indskoling og SFO må gerne deltage i det
senere program med forældre.

sjove og kunstneriske aktiviteter og workshops om børns
rettigheder tilpasset alder. Der vil være aktiviteter som
film, snak-boks, musik, væg-maleri mv.

DEN SEJE KUNSTNER MED DET HYGGELIGE NAVN MORMOR

Vær med til at lave et fælles kunstværk. Kom og vær med,
når kunstneren Mormor laver en kunstworkshop for børn
og unge under temaet Fællesskab.

RÅDMAND THOMAS MEDOM

Mød byens børn og unge-rådmand – personen med ansvaret for børn og ungeområdet i Aarhus.
BØRNE- OG UNGEBYRÅDET

Workshop om børn og unges rettigheder.
AARHUS BØRNEHØJSKOLE

En workshop om det, der betyder mest for børn i Danmark og i andre lande. Hvad tager vi for givet, og hvad er
vigtigt uanset hvor, man er barn? Vi skal tegne, snakke og
høre en historie.
KUNSTNEREN THOMAS KRUSE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE OG BEGEJSTREDE PÆDAGOGSTUDERENDE FRA VIA Kre-

ative, sjove og kunstneriske aktiviteter og workshops om
børns rettigheder tilpasset alder. Der vil være aktiviteter
som film, snak-boks, musik, vægmaleri mv.
RED BARNET UNGDOM ÅRHUS

Fiskedam med børnerettigheder ”Gæt en børnerettighed”.
*
		

Projekt MINGLABAR MYANMAR ved KFUM og KFUK
- fokus på børns rettigheder i Myanmar.
Quiz om børns vilkår i Myanmar.
AARHUS BØRNEHØJSKOLE

afholder 2 forskellige workshops
Hvilken af børnerettighederne synes du er vigtigst? sammen laver vi et ’rettighedstræ’ med de rettigheder, som
børnene og de unge synes er vigtigst.
Sammen skaber vi rettigheds-HINT. Vi laver vores egne
HINTkort med børnerettigheder, og prøver hinandens
HINT kort.

Læs mere om Mormor, Thomas Kruse, Red barnet Århus 		

DANSKE SKOLEELEVER

Ungdom på sidste side.

Kommer forbi og fortæller om deres indsatser og arbejde.
* Læs mere om dem alle sammen på sidste side .

PROGRAM FOR EFTERMIDDAG OG AFTEN
Kl. 14.00 – 18.00:
I Midtbyklubben. For Klubbørn og andre unge
Velkomst og introduktion af tema og aktiviteter - og en
eftermiddagssnack til alle.
KUNSTNEREN MORMOR laver tegneworkshop (fortsat)

Vær med til at lave et fælles kunstværk: Kom og vær med,
når kunstneren Mormor laver en kunstworkshop for børn
og unge under temaet Fællesskab.

18.00 - 20.00: ÅBENT FOR ALLE –
Også voksne - i Midtbyklubben
ÅBEN SCENE for de sejeste klubbands i Aarhus.
HYGGELIG FÆLLESSPISNING – mad kan købes for en 20’er.

LÆS MERE OM ALLE DEM, DER
STÅR FOR DAGENS PROGRAM
MORMOR begyndte sin karriere i en tidlig alder i gaderne i sin hjemby Aarhus. I dag er mange af hans
værker udstillet i Berlin, New York, München og i København. Mormor mener, at kunst er værdifuld
for livet som sådan. Han arbejder sammen med mennesker i de rum, der omgiver dem og fortæller
deres historier i sin kunst. Tegnestilen er ung, frisk og nem at genkende med det meget personlige
udtryk. Tjek mormorandme.com
THOMAS KRUSE arbejder med et figurativt billedsprog, som levende og fortællende bl.a. beskriver
mennesket og hverdagen. Han har i mange år arbejdet med kunst- og kulturprojekter sammen med
børn, han har bl.a. udsmykket mere end 60 skoler sammen med eleverne. Tjek krusekunst.dk
EN HEMMELIG KLUB arbejder med leg som kunstform og mener at historiefortælling og leg kan lære

både børn og voksne vigtige sociale og kreative evner der kan gavne dem gennem hele livet.
Tjek en hemmelig klub

ÅRHUS BØRNEHØJSKOLE er drevet af KFUM og KFUK og er en højskole for børn - med kreative kurser
og læringsaktiviteter fordelt over hele ugen, året rundt. Tjek børnehøjskole.dk
PROJEKT MINGLABAR er det internationale projekt i FDF og KFUM og KFUK i samarbejde med Danmis-

sion og tre organisationer i Myanmar. De arbejder for at styrke unges engagement i deres civilsamfund. Tjek minglabarmyanmar.dk

RED BARNET UNGDOM, Århus arbejder for at skabe en mere børnevenlig verden gennem frivillige ind-

satser og med afsæt i FNs Børnekonvention. Tjek Red barnet Ungdom, Århus

DANSKE SKOLEELEVER , er en organisation af og for elever, der arbejder for at sikre alle skoleelever

det gode skoleliv via en række værdier og principper: demokrati og indflydelse, af og for elever samt
tværpolitisk interessevaretagelse. Tjek skoleelever.dk

RÅDMANDEN FOR BØRN OG UNGE THOMAS MEDOM har det overordnede politiske og administrative an-

svar for Børn og ungeafdelingen i Aarhus Kommune. Tjek rådmanden

BØRN OG UNGE-BYRÅDET er en oplagt mulighed for unge, som har vil engagere sig i deres by og dens
udviklingsmuligheder for børn og unge. Børn og Unge-byrådet er sparringspartner for det voksne
byråd, fordi de er deres egen hverdags eksperter.
Tjek ungebyraad.dk

TILMELDING TIL
bug@aafo.dk
Skriv hvor mange
I kommer og hvor
I kommer fra
FØRST TIL MØLLE

1000 tak til de gavmilde BIDRAGSYDERE

