Trylleshow
med Pegani
Trylleri med mystiske
kasser, farvestrålende
tørklæder, kort, reb,
ringe og balloner,
danner rammen om
et show, hvor underholdning er nøgleordet. Familieforestillingen
er et samspil med publikum,
hvor du selv er på scenen og tryller
sammen med Pegani.

Kl. 10.30-11.15
Bibliotekspyramiden

Skak - spillehjørne
Skakspillet er ældgammelt – men
stadig meget levende og tiltrækker
både unge og gamle. Man kan spille
både hurtigt og langsomt, for sjov og
for alvor, og det er lige spændende
hver gang.
Kom og prøv kræfter med spillerne
fra Skakklubben Rokaden.

Kl. 11.00 - 12.00
Bibliotekets undervisningshjørne

Lav din helt egen
tegneserie
Du tegner hvordan helten, skurken
og de øvrige, der skal være
med i historien, skal se ud.
Du skriver, hvad de skal
sige, hvordan historien
skal udvikle sig og ende.
Du får dit eget tegneseriehæfte med bokse, så
det er klar til, at du udfylder boksene med sjove og
spændende tekster og tegninger. For 8-15 årige.

Kl. 11.00-12.30 og 12.30-14.00
Det blå bord i Børnebiblioteket.
Max 15 efter ”først-til-mølle”.

Randers Cykelby
Hør om Randers Cykelby og hvordan
Randers får flere til at springe på
cyklerne.

Kl. 12.00 - 14.00
Bibliotekets pyramide

Kristina
Holgersen
Triokoncert med den
særegne sangskriver
Kristina Holgersen.
Er der noget,
der i den grad
sætter Kristina
Holgersen i en
klasse for sig,
er det hendes
uovertrufne evne til
at skrive og formidle
underfundige og skæve
popmelodier, der på én gang er
både inderlige og skarpe. Sangene
bevæger sig i grænselandet mellem
hverdagsrealisme, eksperimentet og
den melodiøse popmusik.
Live Trio: Kristina Holgersen: Vokal,
klaver, harmonika, klokkespil og
megafon! Thea Vesti Pedersen: Klassisk guitar. Mik Stegger: El guitar.

Spørg om cykler og om hvordan du
vedligeholder din cykel. Henrik fra
”Cykler og Fritid” har mere end 25
års erfaring og svarer gerne. Han har
også rør med i kulfiber og aluminium,
så du kan se og mærke forskellen på
materialerne.

Kl. 13.00 - 14.00
Bibliotekspyramiden, Randers Bibliotek

Omvisning i
særudstillingen
Museumsdirektør Lise Jeppesen
viser rundt i MY BODY IS MY TOOL.
KIRSTEN JUSTESEN

Kl. 14.00 - 15.00
Randers Kunstmuseum

Mest for voksne

Nikolaj Stokholm
Stand-up komikeren Nikolaj Stokholm
slutter Kulturhusdag 2013 af. Nikolaj er
født i Randers og kendt fra TV2 Zulu.
Han taler om hvad som helst, intet er
helligt, bare det er sjovt: Facebook,
døden, hverdagssituationer, sine
problemer med pigerne og sin i det
hele taget misforståede plads i verden.
Nikolaj Stokholm minder mest af alt
om en karakter fra the Muppet Show.
Som en kloning mellem Beaker og
Sam the Eagle mestrer han det brede
spektrum fra det teatralsk pjattede til
“kloge-Åge”. Nikolaj Stokholm er samtidig en af tidens mest improviserende
komikere.
Glæd dig til at opleve dette friske og
stærkt animerede pust på den danske
stand-up-scene.
Billedet er taget af Andreas Martin.

Kl. 15.00 -15.30
Bibliotekets pyramide

Kl. 13.00 - 13.45
Randers Kunstmuseum

Superkids
The
Future
Superkids The
Future er helt
specielt talentfulde
gymnastikbørn på
nippet til at slippe
igennem nåleøjet til
et af verdens bedste
børneshowhold.
Børnene er på det sidste
trappetrin op til at være en
del af FLYING SUPERKIDS.
Mød gymnaster i alderen 6-12 år,
som optræder med FLYING SUPERKIDS’ blanding af gymnastik, spring,
akrobatik, dans & tumbling.
Showindslaget er et energisk mix
af det bedste fra gymnastikkens
verden - dobbelt-saltoer & flik-flakker, håndstand & spagat, sjippetove
og hulahopringe og vigtigst af alt –
livsglæde.

Besøg kunstmuseets magasiner, der
normalt er utilgængelige for publikum.

På trods af at børnene ikke helt er
FLYING SUPERKIDS endnu, har
holdet med ”den nye generation”
allerede optrådt i Portugal, Polen,
Tyskland og naturligvis til diverse
arrangementer rundt omkring i
Danmark.

Kl. 12.00 - 12.30

Kl. 14.00 - 14.25

Mødested: Randers Kunstmuseums
reception. Max 20 personer.

Kulturhusets Sal
Max 200 efter ”først-til-mølle”.

Bag kulisserne

Cykler og fritid

Kulturhuset i Randers
Stemannsgade 2
8900 Randers C
Randers Bibliotek
Tlf. 87 10 68 00
www.randersbib.dk
Museum Østjylland
Tlf. 87 12 26 00
www.museumoj.dk			
Randers Kunstmuseum
Tlf. 86 42 29 22
www.randerskunstmuseum.dk

Sponsorer og deltagere:

Randers Blomsterbutik

Grøntekspressen

Kulturhuset Randers præsenterer

Kulturhusdag
FRITID I FARVER
Program

Lørdag d. 9. marts 2013
kl. 10.00 - 16.00
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Velkommen til
Kulturhusdag 2013

FRITID I FARVER

FRI ENTRÉ FOR ALLE
Lørdag d. 9. marts 2013 kl. 10-16
Du møder aktionprægede fritidsaktiviteter fra Randers;
cheerleading og parkour og du kan selv være med. Du kan også
se show med de seje børn fra Superkids The Future. Du oplever
leg, spil, opera, events, musik, trylleri, sjov læring og skæve
vinkler på kunst, kultur og lokalhistorie.
Hvad har du lyst til? Sæt dine kryds ved arrangementerne!

Hele dagen

Cykler og fritid

Campingwomen
- Marit Benthe
Norheim

Cykelhandler Henrik Falkenfleth
fra ”Cykler
& Fritid” i
Randers udstiller cykler
af fiberarmeret plastic,
en ældre fra
1920-erne, en ny
med carbonstel,
en hverdagscykel, en mountainbike,
en elcykel og smart cykeludstyr. Du
kan se og låne bøger om cykler og
cykelture. Randers Cykelby har en
stand med plancher og materiale om
Randers Cykelby.
Hele dagen kan du låne en elcykel fra
Randers Sundhedscenter til en kort
prøvetur.

Skulpturkaravane med musik af Geir
Johnson. Campinglivet, den rejsende,
sigøjnere og cirkusfolk, det transportable hjem. I anledning af Kulturhusdagen besøges Randers midtby af 5
campingvogne ombygget til kvinder
lavet af billedkunstneren Marit Benthe
Norheim.
Udstillingen er et samarbejde mellem
Randers Kunstmuseum, Randers Eventsekretariat, Museum Østjylland og Randers
Bibliotek.

Randers Bibliotek

My body is my
tool - Kirsten
Justesen
På udstillingen MY BODY IS MY TOOL
vises skulptur, video, installation og
fotografi fra 1970’erne og kvindebevægelsen til en ny tid. Alle med afsæt i
kunstnerens egen krop.
Randers Kunstmuseum

Fyraften
I udstillingen stempler Museum Østjylland i Randers ud fra arbejdspladsen
og ind i fritiden. ”Fyraften” fortæller
den fascinerende historie om, hvordan
især randrusianerne har spenderet
deres fritid gennem de sidste 100 år.
Museum Østjylland

Mal din egen
campinghabit
Børneværksted.
Vælg dit eget motiv eller lad dig
inspirere af et
billede i museets
samling og mal
din egen kunst
T-shirt. Vi stryger
T-shirten for dig, så
farverne bliver på.
Randers Kunstmuseum

Lav kunst med kroppen
Børneværksted. Inspireret af særudstillingen MY BODY IS MY TOOL laver
vi kunst med brug af kroppen som
redskab. Fint tøj er ikke en fordel!
Randers Kunstmuseum

Mød 1700-tallets
Constanze og
Conrad
Mød den charmerende Conrad og
kokette og pudrede
Constanze med de
fornemme fornemmelser for fritidslivet i
1700-tallet. Lav din egen
vifte og tag en duel med Conrad, som
en ægte gentlemen.
Museum Østjylland, biografen

Det Flyvende
Kuffertcirkus
Få et godt grin, når der er gøgl, trylleri
og show i gården på første sal med
Søren Kuffertcirkus. Du kan være med
til at jonglere og gøgle, og tage et hvil
på de kulørte bænke.
Gården 1. sal

Lav din egen vimpel
Logo, slagord, vimpler og banner har
altid været en del af fritidslivets udtryk.
Besøg vimpelworkshoppen, og lav din
egen vimpel, som du kan tage med hjem.
Museum Østjylland

Flet en genbrugstaske
Prøv at flette en taske af genbrugsmaterialer. Du får hjælp og rådgivning
undervejs.
Museum Østjylland

Se mig som
stærk mand!
Vi har taget et par herlige billeder
frem fra 1900-tallets randrusianske
sportsfolk og skåret hovedet ud, så du
kan stikke dit eget hoved ind i motivet
og tage et historisk sportsfoto med
mobilen eller eget kamera.
Museum Østjylland

Fortiden i farver
Mal hulemalerierne, helleristninger, kalkmalerier
og så videre. Du får
mulighed for at male
med forskellige
metoder og materialer kendt fra vores
fortid. Konservatoren
og arkæologen hjælper
til.
Museum Østjylland

Highlights blandt
detektorfund
Vi viser og fortæller om nogle af de
bedste detektorfund, som museet har
fået indleveret. Hør også, hvad det vil
sige at bruge sin fritid på at søge efter
fund fra fortiden med detektor.
Museum Østjylland

Hvad finder vi i jorden?
Arkæologen udgraver et
lerkar fra oldtiden.
Hvad gemmer der
sig i jorden? Se også
hvad arkæologen
fandt i urnen, der
blev udgravet på Kulturhusdag 2012, og se
farverige perler fra oldtiden.
Museum Østjylland

Amatørarkæologerne
Mød amatørarkæologen, der bruger
sin fritid på arkæologi. Amatørarkæologerne hjælper danske museer
med at søge efter fund, som museerne
ikke selv har ressourcer til at finde.
Museum Østjylland

Frugtbord
Der bydes på frisk frugt så længe
lager haves.
Bibliotekets pyramide

Kulturcaféen
Prøv en spændende frokosttallerken,
en lækker frisksmurt sandwich eller
nyd en kop kaffe med kage eller
tærte. Til små legebørn serveres en
lun frikadelle med rugbrød, et stykke
frugt, en lille juice eller kakaomælk.
Kulturcaféen på 1. sal

På klokkeslæt
Cheerleading
Randers Cheerleaders åbner Kulturhusdagen i forhallen med et hæsblæsende show. De er superdygtige
og deltager i mesterskaber i Danmark
og udlandet.
Cheerleading kombinerer spring,
stunts og dans og det kræver samarbejde og tillid. Se mere:
www.randerscheerleaders.dk

Kl. 10.00-10.15

Fritidshjem i farver
Jennumparkens Børnekor
underholder med sange.

Kl. 10.30-10.50
Middelalderudstillingen
Museum Østjylland

Kl. 11.45-12.00
Randers Kunstmuseum

Forhallen

Streetudstilling med
80’er portrætter
Kig forbi Randers Lokalhistoriske
Arkiv, der bag hegn og gadeskilte viser
en lille streetudstilling med portrætter af byens borgere, taget omkring
1981. På arkivet kan du også møde
arkivaren.
Randers Lokalhistoriske Arkiv.

Mød flinthuggeren
Flinthuggeren viser
kunsten at hugge
flint, som er et
svært håndværk
fra fortiden, der
kræver et godt
kendskab til flintstens egenskaber.
Museum Østjylland

Kulturhusquiz

Se cheerleading og prøv selv!

Kl. 11.30-12.00
BIbliotekspyramiden

Parkour
Randers gymnastiske Forening
viser hvad de kan af flotte ‘krumspring’ og du får lov til at prøve
parkour selv.
Børnene er mellem 7-14 år. Det
er en bevægelsesstil, som fremmer
glæden ved bevægelse, hvor nærmiljøet bruges aktivt og kreativt til
bevægelse.
Igennem parkour udfordres du og
får en god balance, muskelstyrke, smidighed og
kondition. Se mere:
www.rgf.dk

Kl. 10.15-11.00
Se holdet springe
rundt oppe og nede.

Du kan vinde et digitalkamera, når du
deltager i konkurrencen.

Forhallen

På alle etager

Kl. 10.15-11.00

Museumsbutikken
Gør et godt køb i Museumsbutikken,
der holder restudsalg.
Museum Østjylland

Workshop: Prøv kræfter med parkour!
Alle er velkomne.
Salen

Kl. 10.15-11.00
Se holdet springe rundt oppe og nede.
Gården 1. sal

Billederne synger
- en opera for børn i fem billeder
Randers Kunstmuseum inviterer
indenfor til en ualmindelig forestil-ling
i samarbejde med Operaen i
Midten og Den Ny Opera.
“Billederne Synger”
er en nykomponeret børneopera, der
henvender sig til børn
i alderen 8-10 år.
Historien tager afsæt i
tre malerier, der undervejs i forestillingen bliver
levende. Der er et begrænset
antal pladser, som gives efter ‘først til
mølle-princippet’.

Kl. 10.30 - 11.30
Randers Kunstmuseum

Vandmelonen
bliver til en blomst
Se med, når Bua med stor
præcision og fingerfærdighed fremtryller de
smukkeste blomster
af vandmeloner og
andre grøntsager.

Kl. 10.00-12.00
Bibliotekspyramiden

