
En anderledes dag på Hou 
Skole  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BørneKulturForeningen i Hou inviterer hermed til BKF-dag 
 
Lørdag den 15. marts fra kl. 10.00 til ca. 16.00 på Hou 
Skole 
 
hvor vi vil samle unge som gamle, familier som enlige. 
Frivillige undervisere udbyder forskellige workshops, og dagen 
pakkes ind i en ramme af fællesskab, sang og fortælling. 
 
 
 
 

 



Program for dagen: 
 
10.00 Velkomst og morgensang 
10.15 Fortælling for alle 
10.30 Workshop 
12.00 Pause med pandekager over bål, kaffe, the og saft 
12.30 Workshop 
14.00 Burmesisk mad til alle 
15.00 Fremvisning og fællessang 
 
 
Her er de workshops, du kan vælge: 
 
Samba hip hop: 
Her er der plads til alle i stort set alle aldre, som har lyst til at 
spille eller danse moderne samba. Vi blander traditionel samba 
med den funky feeling i hip hop. Kom hvis du har lyst til at 
give den gas og få sved på panden. 
Fra 6 år  
Undervisere: Sune & Rie 
 
Foto-marathon: 
Her skal I tage spændende, sjove og gode billeder med 
mobilkamera, iPad eller digitalkamera. Først lidt tips til, 
hvordan man tager gode fotos, og så bliver I sendt afsted for 
at tage billeder. På sms får I undervejs tilsendt forskellige 
fotoopgaver. 
Fra 10 år  
Underviser: Kasper Rander 
 
Manga: 
Få gode tips og tricks til at tegne seje, søde og sjove Manga 
figurer. 
Fra 8 år 
Underviser: Marlene Ahlgren 
Kr. 25,- 
 



Træværksted: 
I træværkstedet er der våbenmageri på programmet, du kan 
lave et drabeligt sværd og et sejt skjold. 
Underviser: Søren Kristensen 
Kr. 25,- pr. del. 
 
Textiltryk: 
Med textilfarve og trykrammer, skal vi eksperimentere med 
forskellige udtryk og flotte farver. Det vil være muligt at lave 
din helt personlige T-shirt eller en sej mulepose. Børn ml. 6 og 
10 år ifølge med voksen. 
Underviser: Lotte Ormstrup 
Kr. 25,- pr. del. 

Hjælp der er en krokodille i min taske! 
Vi pakker kufferten, tager med en flyvemaskine og rejser til 
fremmede lande. Hvem møder vi i lufthavnen; en 
paskontrollør, en stewardesse, en lommetyv... Hvordan føles 
det at flyve, hvis man er en kuffert? Kan vi tale russisk og 
italiensk, når vi taler volapyk? Alt kan ske, når man tager 
udklædningstøj på, det er kun op til fantasien. TØR DU TAGE 
MED? 
Fra 2. - 4. kl. 
Underviser: Dorte Jørgensen 
 
Gå på opdagelse med din smartphone: 
Vi skal kombinere det bedste fra to forskellige verdener - din 
SMARTPHONE og NATUREN! Sidder vi for meget ved skærmen 
og burde komme mere ud, kunne du tænke dig at kombinere 
den digitale og analoge verden, er du barn, ung eller bare 
nysgerrig efter, hvordan du kan bruge telefonen til noget sjovt 
og aktivt? 
Du vil blive introduceret til en simpel måde at lave et GPS-løb 
på (til venner, fødselsdage, kolleger, familiefester). 
Du skal have en telefon med 3G og GPS (iPhone eller android). 
Fra 10 år 
Underviser: Majken Graver Blohm 



Make up: 
Kom og lær en masse om hudpleje og make-up. Vi skal prøve 
at lave vores egne ansigtsmasker, lære at lægge make-up til 
både hverdag og fest og selvfølgelig øver vi på hinanden. Kom 
og få en sjov dag med masser af pigehygge. Medbring gerne 
egne pensler og make-up. 
Fra 5. kl. 
Underviser: Jane Nissen 
Kr. 25,- 
 
Stenalderkost - den nye madtrend: 
Vær med når vi sammen forvandler vore forfædres råvarer til 
lækre TAPAS. Vi skal kun bruge de 100 % rene fedtstoffer, 
sødemidler og vegetariske råvarer, når vi bl.a. forvandler 
bananer til brød, squash til ”fritter”, avokado til guacamole og 
nutella, dadler til ketchup, mandler til nachos, æbler til 
pandekager og oliven til pingviner. 
Fra 5 år 
Underviser: Nana Kjeldahl 
Kr. 35,- 

 

Tilmelding skal ske senest den 10. marts 2014 til 
bkfihou@gmail.com med navn, mobil, alder og workshop 

 

BørneKulturForeningen i Hou blev etableret af en gruppe forældre, 
der gerne ville bidrage til børnekulturen i Hou. Deres store indsats 
har båret frugt i forskellige musicals, der opføres af byens unge 
mennesker hvert andet år. 
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