Børneåbningen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017,
fredag den 20. januar i VitaPark

Ledelse & Udvikling
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tlf. 8780 3333

Kære forældre,

www.odder.dk

Fredag den 20. januar 2017 åbner børnene Europæisk Kulturhovedstad
Aarhus 2017 og i Odder bliver Børneåbningen en særlig dag, hvor en
masse børn og unge fra både dagpleje, vuggestue, børnehave og skoler mødes i VitaPark og fejrer åbningen af Kulturhovedstadsåret.
Dagen er delt op i tre etaper og forældre er meget velkomne til at deltage i tidsrummet 15.30-17.30.
Kun for Dagpleje, vuggestue og børnehave
Om formiddagen kl. 9-11 skal ca. 600 børn i alderen 0-6 år mødes i
VitaPark til Børneåbningen. Her skal de bl.a. se udstilling med 400 Ønskelande, som børnehavebørn har bygget i genbrugsmaterialer, og de
skal se udstilling af 800 plexiglasplader, som børn i alle aldre har malet
på. De skal også selv tegne på et stort sejl og de skal alle sammen
synge "Ønskelandet", en sang Alberte Winding har skrevet særligt til
dagen. Musikskolens lærere vil spille og synge til.
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Alle børn følges rundt i VitaPark med personale fra egen dagpleje/institution. Sørg for at de er varmt klædt på, da mange af aktiviteterne
foregår uden for uanset, hvordan vejret bliver. Børnene får en lille bolle i
parken og går tilbage til institutionen og spiser madpakke.
Kun for Skoler
Kl. 12-14 bliver det skolernes tur til at være med i Børneåbningen. Her
vil der komme ca. 2300 skoleelever i VitaPark. De skal bl.a. se deres
egne udstillinger fra arbejdet med SAGN, de skal se udstilling af de 800
plexiglas og de flot dekorerede rionet, som skolerne har stået for. De
skal også både synge og danse "Ønskelandet", hvor Musikskolens lærere spiller til.
Alle elever følges rundt i VitaPark med personale fra egen skole. Sørg
for at de er varmt klædt på, da mange af aktiviteterne foregår uden for
uanset, hvordan vejret bliver.
Eleverne får en lille kop suppe i parken og forventes at have spist madpakke inden de kommer.
Hver skole har fået tildelt sin egen farve og det må I meget gerne bakke
op om. Det betyder, at alle elever bærer noget i skolens farve på dagen.
Det kan fx være en t-shirt, en hue, et tørklæde eller tegnede streger på
kinderne.
·
·
·
·
·
·
·

Hundslund Skole – Lilla
Skovbakkeskolen – grøn
Saksild skole – gul
Parkvejens Skole – blå
Hou skole – rød
Gylling Skole – hvid
Vestermarkskolen – orange
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Rathlouskolen - sort
Odder Lille Friskole – hvid
Margrethelyst Friskole – gul

Forældre og alle andre interesserede
Er I nysgerrige efter at se, hvad børnene har lavet og udstiller, så kom
selv og kig i VitaPark kl. 15.30-17.30. Her vil der være åbent for alle
interesserede, så tag jeres barn i hånden og kom og kig - der er udstillinger både inde og ude.
Kl. 16.30 vil Anne Bonefeld, formand for Børn-, Unge og Kulturudvalget,
officielt åbne Kulturhovedstadsåret i Odder, hvor I også vil få mulighed
for at se dansen og høre sangen "Ønskelandet". Jeres barn skal selvfølgelig synge med igen, så der kommer et kæmpe kor! Det bliver Musikskolens orkester, der hedder ”Sammen om ét”, der spiller til.
Presse, billeder og video
Der vil være forskellige pressefolk i VitaPark den 20. januar, så må jeres barn ikke filmes eller fotograferes, skal I aftale nærmere med jeres
dagplejer/institutionsleder/skoleleder.
Fællessangen ”Ønskelandet”
Alberte Winding har skrevet sangen ”Ønskelandet”, der handler om
børns ønsker og drømme for fremtiden. Den er skrevet særligt til Børneåbningen og Dansehallerne har tilmed lavet en dans, der passer til.
Har I lyst til at høre sangen hjemme inden den 20. januar, kan I se og
høre musikvideoen til den her:
https://www.youtube.com/watch?v=GiUUbaw6znk
Hvem skal deltage i Børneåbningen om formiddagen og over middag
Det er desværre ikke alle børn, der skal med i VitaPark med deres dagpleje, institution eller skole. I får besked fra jeres dagplejer/institution
eller skole, hvis jeres barn skal med.
Men husk, at hvis jeres barn ikke skal med, er I stadig meget velkomne
til at komme mellem kl. 15.30 og 17.30, hvor I selv kan gå rundt sammen og se alle udstillingerne og synge med på ”Ønskelandet”.

Med venlig hilsen
Malene Lykke Scharling
Ledelse & Udvikling
Udviklingskonsulent
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