
Må nelys over Ønskelåndet 
Fåvrskov Børne- og Ungdomså bning åf Kulturby 2017 

Kulturhovedstaden skydes i gang med storslået børneåbning 
 

For første gang nogensinde, præsenterer en Europæisk Kulturhovedstad en unik børneåbning. 
 

Titusindvis af børn i samtlige 19 kommuner i Region Midtjylland fejrer åbningen af Europæisk 

Kulturhovedstad med sang og dans under temaet Ønskelandet.  

 

 
 

Skitse af Børne- og Ungdomsåbnings pladsen: boder opstillet i koncentriske halvmåner 

omkring en 8 -10 meter stor træfigur  

 

I Favrskov vil vi busse børn og unge til Ønskelandet midt i landsbyen Skjød midt i kommunen. Her skal 

børnene i boder, der står i koncentriske halvmåner omkring en 8 -10 meter stor træfigur, være med til 

at lave aktiviteter for, af og med hinanden. 

Det hele handler om, at børnene fylder den måske både kolde, mørke og våde vinterdag med udtryk 

for deres drømme og ønsker. Alt kan således ske – sang, leg, malerier og dans - i en fælles forståelse af, 

at kultur, det er, det vi gør og oplever sammen med hinanden i øjeblikket, lige her og lige nu. En 

forståelse, der sættes i relief i skæret fra det alvorlige bål, når vi afslutningsvis antænder den store 

træfigur og dagens vartegn i den tiltagende vinterskumring. 

 

Fredag den 20. januar fra kl. 9  

Ønskelandet på Sportspladsen i Skjød 

  



Må nelys over Ønskelåndet 

Kl. 9.00  Ankomst børnehaver 

Børnene samles og synger i fællesskab Alberte Windings sang 
Ønskelandet. De ledes af Tine Mynster, der også spiller op til hop og 
dans. På Ønskelandets seks Pyramider udstilles børnehavebørne-
tegninger om drømme og ønsker.  

 
KL 10.00 Favrskov Billedskole workshop, der inviterer alle til at være med til 

at lave store drømmefangere med indbyggede lanterner. 
 

Skolerne Hver skole får et hus eller en pavillon pr. klasse.  
Her sætter de gang i en aktivitet, der udtrykker de ønsker og 
drømme eleverne har arbejdet med hjemme på skolerne.  
Husene/pavillonerne er ikke store, så de børn der ikke er i gang med 
aktiviteter kan gå på opdagelse blandt alt det der sker i de andre 
huse og pavilloner. 

 
Kl. 10.30  Ankomst indskoling  
 
Kl. 12.00  Ankomst mellemtrin  
 
Kl. 13.30  Ankomst udskoling  
   
Kl. 15.00 Rønbæk Fritidscenter inviterer til halløj og Hammel Fritidsklub 

byder på varm kakao og ønskekager, så længe lager haves.  
 
Kl. 16.00 Ulstrup Skoles 8. klasser afholder koncert på hjemmebyggede 

elektroniske instrumenter  
– et projekt sat i scene af Favrskov Musikskole 

 
Kl. 16.30 Klokkerne i Skjød Kirke kimer solen ned, og pyramiderne blusser op.   

Børnehavebørnenes tegnede drømme og ønsker sendes med 
flammerne op i himlen, og spredes ud med bålets lys og varme i den 
tiltagende vinterskumring.  
Det markerer både afslutningen på dagen og begyndelsen på 
Kulturåret 2017 i Ønskelandet i Skjød i Favrskov og i Region 
Midtjylland. 

 


