Allehelgensaften
i Kulturhuset
Tirsdag den 31. oktober kl. 17-20
For alle med hang til uhygge
TIS
RANDERS BIBLIOTEK
Edderkoppekast
Hjælp den fæle vampyrkælling med
at fange edderkopperne og kaste
dem i gryden
Klamme og makabre
spøgelseshistorier
Tør du komme ned ad trappen i
mørket og høre den uyggelige heks
fortælle om gys og gru, så alle
nakkehårene rejser sig. Der bliver
læst op to gange, nemlig
kl. 17 og kl. 18
U-hyggelige sange og musik
På scenen under palmerne i
børnebiblioteket vil lyde dystre
klange fra en mærkelig guitar, og
I kan synge med på uhyggelige
børnesange sammen med
biblioteksmusikanten.
Besøg de klamme gamle
Albert Bøljekow døde for 115 år
siden. Hans forældre Alfrida og
Alfred har aldrig villet lade ham
begrave…..
Besøg parret i deres triste stue.
Fang et skelet!
Hvor mange skeletter kan du
fange? Du får fem ringe og to
forsøg til at fange så mange
skeletter som muligt
Ansigts-uhygge
Vil du ha’ en flagermus, en
edderkop elller måske en vorte i
ansigtet? Kom og bliv malet, så du
ser uhyggelig ud.
Hyggelig uhygge
Fremstil ækle og mærkelige
monstre i vores klamme workshop.

MUSEUM ØSTJYLLAND
Uhygge på Museum Østjylland
Uhyggen breder sig, når museets
mange gode historier bliver
sluppet løs på allehelgensaften.
Mikroskop og oldtidsquiz
I museets svage lys møder I den
afdøde forsker, der er klar med
lup og mikroskop, så I kan
undersøge klamme ting. Lad
også de stakkels stenalderfolk
hjælpe jer med at løse en
skummel oldtidsquiz.
Mød de afdøde
Afdøde købmandsenker, livstrætte stuepiger og andet godtfolk
har alle en historie på hjerte eller
en gåde, der skal løses. På denne
ene aften kan I møde dem og
blive klogere på deres liv, mens
de stadig levede.
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RANDERS
KUNSTMUSEUM
Dystre allehelgensfugle
Lav uhyggelige og fantasifulde
allehelgensfugle i kunstmuseets
kreative hjørne. Store, små, mørke
eller dystre - kun kreativiteten
sætter grænser.
Uhyggelige skæbner ved
Teaterskolen Kastali’a
Én gang om året opfanger
museets kameraer uforklarlige og
uhyggelige bevægelser på museet
efter mørkets frembrud. Det sker
hvert år Allehelgensaften.
Tag med en museumsvagt på jagt
efter årsagen i museets mørke og
gådefulde sale. Men pas på, for
nogle af kunstværkerne gemmer
på uhyggelige skæbner. Tag din
lommelygte med.
Turen starter i museets forhal
kl. 17.30, kl. 18.00, kl. 18.40,
kl. 19.00, kl. 19.30
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Skræmmende udklædninger
Kl. 18.30 præmierer vi den bedste
og mest skræmmende udklædning blandt dem, der tør bevæge
sig op på kunstmuseet. Tør du?

