PROGRAMOVERSIGT
HELE DAGEN KL. 10 - 16
Slyng med stokkene! • Museum Østjylland
Find det fineste fund i jorden • Museum Østjylland
Vi laver medaljer til hinanden • Museum Østjylland
Fællesskabstræet gror og gror • Museum Østjylland
Kig ned i arkivet • Randers Stadsarkiv
Bind dit tørklæde som du vil • Museum Østjylland
Coding Pirates • Randers Bibliotek
M for mor eller F for far, kreativt værksted • Randers Bibliotek
Foldevæsen • Randers Bibliotek
Slap af i loungen • Grågården, 1. sal
Frugtbord • Randers Bibliotek
Mal dit favoritværk • Grågården, 1. sal
Dekorér en Ring og Brendekilde-æske • Kunstværkstedet, 2. sal
Udstillingen KUNSTNERBRØDRE • Randers Kunstmuseum
KulturCaféen byder på lækkerier • Caféen, 1. sal

Kulturhuset byder indenfor til en dag fuld
af gode oplevelser med temaet:

KULTURHUSDAG
LØRDAG DEN 2. MARTS 2019 KL. 10 - 16

FÆLLESSKAB
Her byder Randers Bibliotek, Randers
Kunstmuseum og Museum Østjylland
på workshops, leg, musik og kunst.
Alle aktiviteter er gratis.
Der er plads efter først-til-mølle.
Vi glæder os til at se jer!

SJOV
FOR HELE
FAMILIEN

PÅ KLOKKESLÆT
10.00 - 10.45
10.00 - 15.00
10.30 - 11.00
10.30 - 13.30
10.30 - 13.30
10.30 - 11.15
10.30 - 15.30
11.00 - 14.30
11.00 - 11.30
11.15 - 11.45
11.30 - 11.45
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30
12.15 - 12.30
12.30 - 14.30
12.30 - 15.30
13.00 - 13.30
13.00 - 13.30
13.30 - 13.50
14.00 - 14.30
14:30 - 15.30

Velkomst: Kaya Brüel og Ole Kibsgaard præsenteres af
borgmesteren • Kulturhusets sal
Psykomotorik og kunst • Randers Kunstmuseum
Børnekoncert for de mindste • Grågården, 1. sal
Tegn med tegnefeen • Randers Bibliotek
Brilleriet med En Hemmelig Klub • Randers Kunstmuseum
Voksenomvisning i KUNSTNERBRØDRE • Randers Kunstmuseum
Jeg døber dig ... i middelalderen! • Museum Østjylland
Det arkæologiske lykkehjul snurrer • Museum Østjylland
Hør en historie • Randers Bibliotek
Kaya og Ole optræder med fede børnesange • Kulturhusets sal
Byens store arkitekt – kort fortalt • Randers Stadsarkiv
KUNSTNERBRØDRE (familieomvisning) • Randers Kunstmuseum
Koncert med TEWS Kvartet • Randers Bibliotek, scenen
Kaya og Ole skriver autografer • Randers Kunstmuseum
Den Ornamentalistiske Tattoo Salon med En Hemmelig Klub
• Randers Kunstmuseum
Korby Randers kormaraton • Kulturhusets sal
Historisk banko for alle • Grågården, 1. sal
The Blackbirds • Randers Bibliotek, scenen
At se på kunsten med andre briller (familieomvisning)
• Randers Kunstmuseum
Musik og sang med TEWS Kvartet • Randers Kunstmuseum
Crazy banko med Micki • Randers Bibliotek, scenen

MUSIK

Radio ABC sponsorerer
Kulturhusdagen

KREATIVE
WORKSHOPS

Randers Blomsterforretning
pynter op i Kulturhuset

Apple Jack giver frugt på dagen

G R AT I S
ADGANG
KULTURHUSET
Stemannsgade 2
8900 Randers C
Kulturhusdag.dk

HELE DAGEN

PÅ KLOKKESLÆT

Udstillingen KUNSTNERBRØDRE
– L.A. Ring & H.A. Brendekilde

Slyng med stokkene!
Slyngning er en sjov teknik, hvor man i
fællesskab laver en fin, flettet snor. Museets
konservator viser, hvordan to børn kan
arbejde sammen om at snoreflette med fire
slyngstokke.
Museum Østjylland

Coding Pirates
Coding Pirates inviterer indenfor i værkstedet, hvor de arbejder med it, elektronik,
robotter og børnevenlig programmering.
Randers Bibliotek, Den Blå Boks

Oplev et særligt kapitel i dansk kunst i
perioden 1880-1920. Udstillingen udforsker
den ufortalte historie om kunstnerne L.A.
Ring og H.A. Brendekildes nære venskab og
fælles kunstneriske idealer - men også om
vejene, hvor de skiltes.
Randers Kunstmuseum

Bind dit tørklæde som du vil
Går du med hovedtørklæde? Prøv at binde
tørklæder på tre forskellige, traditionelle
måder og tag en selfie med dit kamera.
Museum Østjylland

Mal dit favoritværk
Lad dig inspirere af værker fra Randers
Kunstmuseums samling og mal dit
favoritværk som postkort.
Grågården, 1. sal

M for mor eller F for far
Der er dejligt at modtage en helt personlig
gave. Vær kreativ og lav et flot bogstav til
én, du holder af.
Randers Bibliotek

Vi laver medaljer til hinanden
Kom og vær med til at kreere seje eller
smukke venskabsmedaljer, som du kan
forære til dine venner. Medaljerne laves af
genbrugsmateriale - nemlig kapsler.
Museum Østjylland

Fællesskabstræet gror og gror
Hvem er du i fællesskab med?
På Kulturhusdagen inviteres alle gæster til
at hænge blade på fællesskabstræet, der
vokser i løbet af dagen.
Vis hvem, der betyder noget for dig!
Museum Østjylland

Velkomst: Kaya og Ole præsenteres af
borgmesteren
Borgmester Torben Hansen byder
velkommen til kulturhusdag. Dagen åbnes
med musik og sang af Kaya Brüel og Ole
Kibsgaard. Hvem kender ikke sangene fra Kaj
& Andrea, Jungledyret Hugo og Cirkeline?
Kom og syng med!
Kulturhusets sal
Kl. 10.00 - 10.45
Anden koncert: Kl. 11.15 - 11.45
Autografer på Kunstmuseet kl. 12.15

Psykomotorik og kunst
Kom til ”Tid til kropsbevidsthed” hos de
psykomotorisk terapeutstuderende fra VIA
Campus Randers. Du inviteres til sanseoplevelser gennem psykomotorisk behandling,
visualisering og afspænding midt blandt
kunstmuseets flotte og sanserige værker.
Alle er velkomne, store som små.
Randers Kunstmuseum
Kl. 10.00 - 15.00

Børnekoncert for de mindste
Dekorér en Ring og Brendekilde-æske
Skab nye historier og dekorér en æske med
inspiration i den aktuelle udstillings motiver.
Kunstværkstedet, 2. sal

BørneTewTrioen spiller og synger med
de mindste.
Grågården, 1. sal
Kl. 10.30 - 11.00

Tegn med tegnefeen
Lær at tegne på bare 5 minutter med Magisk
Tegning-metoden.
Du kan meget mere end du tror!
Randers Bibliotek, børnebiblioteket
Kl. 10.30 - 13.30

Kig ned i arkivet
Vi hjælper dig med at lære at bruge arkivet.
Arkivet er en guldgrube af informationer om
Randers’ historie.
Hvorfor hedder det fx Slotspladsen?
Og hvor lå Frk. Staugaards Konditori?
Randers Stadsarkiv

Slap af i loungen
Her kan du hvile ben og hoved oven på alle
oplevelserne i Kulturhuset. Læs en god bog
eller leg med LEGO.
Grågården, 1. sal

Foldevæsen
Familier eller venner skal i fællesskab skabe
et billede eller en historie.
Randers Bibliotek

Brilleriet med En Hemmelig Klub
Lav brilliante briller, der maler verden rød
eller grøn, vender den på hovedet, eller kun
viser dig dens allermindste detaljer!
Brilleriet er et laboratorium, der forvandler
virkeligheden, eller i det mindste hvordan
den ser ud. Her laver du dine egne briller,
der forandrer - ikke bare hvordan du ser
verden, men også hvordan verden ser dig.
Randers Kunstmuseum
Kl. 10.30 - 13.30

KUNSTNERBRØDRE – L.A. Ring & H.A.
Brendekilde (familieomvisning)
Kom med på tur i kunstnerne L.A. Ring og
H.A. Brendekildes univers. Vi lever os ind
i deres liv og kendte malerier og oplever
udstillingen sammen i børnehøjde.
Randers Kunstmuseum
Kl. 11.30 - 11.50

Jeg døber dig ... i middelalderen!
Kom og vær med til en dåb, som den
foregik i middelalderen. Peder Præst byder
dig indenfor i kirken til den højtidelige
ceremoni, hvor Marens lille barn bliver en del
af det kristne fællesskab.
Museum Østjylland
Kl. 10.30 – 15.30

Det arkæologiske lykkehjul snurrer

Hør en historie
Tag en pause og lyt til en historie.
Mikkel læser højt af de mange fantastiske
historier, der gemmer sig i børnebiblioteket.
Bagefter kan du måske låne historien med
hjem og læse videre sammen med far og
mor.
Randers Bibliotek, børnebiblioteket
Kl. 11.00 - 11.30

Årets tema:

Oplev spredte nedslag i den musikalske
hithistorie fra 1960’erne og frem. Tonerne
serveres med et smil af Maiken Thorhauge,
Henriette Weis Klausen samt bibliotekets
egen musikalske tomandshær, Peter Elmelund og Mik Stegger.
Randers Bibliotek, scenen
Kl. 12.00 - 12.30

The Blackbirds
Karoline Budtz og Søren Bødker Madsen
spiller fortolkninger af The Beatles’ musik,
samt sange på forskellige sprog og i forskellige genrer. Musikken arrangeres i kammermusikalsk stil for spansk guitar, sang,
percussion og finurlige instrumenter. De
spiller for både store og små, og der bliver
mulighed for at synge med.
Randers Bibliotek, scenen
Kl.13.00 - 13.30

At se på kunsten med andre briller
(familieomvisning)

Den Ornamentalistiske Tattoo Salon
med En Hemmelig Klub
Fremtiden er krystal-klar: Du vil gå ind i Randers Kunstmuseum mellem 12.30-14.30 og
finde En Hemmelig Klubs Ornamentalistiske
Tattoo Salon. Du vil vælge et kort og blive
stillet et meget, meget vigtigt spørgsmål.
Når du svarer, vil Ornamentalisterne se et
præcist glimt af din indre skønhed og lynhurtigt - og nogenlunde smertefrit - overføre
den til din hud, så alle kan beundre den!
Randers Kunstmuseum
Kl. 12.30 - 14.30

Vi tager de hemmelige briller på og dykker
ned i museets kunstsamling. Vi går på opdagelse og finder usete og hemmelige historier
i kunsten. Tag familien med på tur eller kom
også gerne alene.
Randers Kunstmuseum
Kl. 13.30 - 13.50

Musik og sang med TEWS Kvartet
TEWS Kvartet spiller akustiske, flerstemmige udgaver fra den musikalske hithistorie –
lige fra 1960’erne til i dag.
Randers Kunstmuseum
Kl. 14.00 - 14.30

Byens store arkitekt – kort fortalt
Arkitekt Jensen Wærum tegnede mange af
Randers’ flotteste bygninger. Hør et kort,
underholdende foredrag om vandtårnet på
Hobrovej, Bryggeriet Thor og Kulturhusets
røde facade mod Østervold.
Randers Stadsarkiv
Kl. 11.30 - 11.45

KulturCaféen byder på lækkerier
Lækre retter: Lunt, koldt eller sødt.
Besøg også Snack-caféen i Grågården.
KulturCaféen og Grågården, 1. sal
Snacks fra kl. 11.00 - 15.00

Koncert med TEWS Kvartet

Giv lykkehjulet et puf og vind en
arkæologisk historie om fællesskab i
oldtiden. Arkæologerne har historierne klar,
og bagefter kan du finde genstandene i
oldtidsudstillingen.
Museum Østjylland
Kl. 11.00 - 14.30

Frugtbord
Der er frisk frugt til alle på biblioteket. Det
er gratis. Så længe lager haves.
Randers Bibliotek

Bankopladerne ligger klar til en hurtig omgang banko. Kig ud i Grågården på 1. sal og
vær med til at spille! Det er en lille præmie til
de heldige vindere.
Grågården, 1. sal
Kl. 13.00 - 13.00

Kom til omvisning i museets aktuelle udstilling om kunstnerne L.A. Ring og H.A. Brendekilde, hvor vi dykker ned i historien om de
to kunstneres kunstneriske produktion og liv.
Randers Kunstmuseum
Kl. 10.30 - 11.15

Find det fineste fund i jorden
Styr din detektormand rundt på jagt efter
det bedste arkæologiske fund. Spillet er for
op til 6 deltagere, der dyster mod hinanden
på pløjemarken.
Museum Østjylland

Historisk banko for alle

KUNSTNERBRØDRE - L.A. Ring & H.A.
Brendekilde (voksenomvisning)

FÆLLESSKAB

Korby Randers kormaraton
Kl. 12.30 Glee Club
Kl. 12.50 Forberedelsesskolens forældrekor
Kl. 13.10 Pixie Notes
Kl. 13.30 Sct. Mortens Vokalensemble
Kl. 13.50 Metalsangkoret Scandia
Kl. 14.10 Growing Gospel
Kl. 14.30 Randers Egnsteater Kor
Kl. 14.50 Riverside Gospelchoir
Kulturhusets sal

Crazy banko med Micki
Kom og spil banko med Micki (fra Den store
bagedyst), som trækker numrene på crazy
måder. Du kan vinde præmier.
Randers Bibliotek, scenen
Kl. 14.30 - 15.30

