PROGRAM 3. – 5 JUNI 2017
Lørdag d. 3.6
10.00 - 17.00

Børnefolkemøde-teltet åbner
Kunstudstilling fra Børnekonferencen
Fællesskab om bålet med skumfiduser, snittekasser og knobbinding.

10.30 - 11.30

Danseworkshop: ”Dans din ide”
I fællesskab danser vi Børnefolkemøde-sangen. Hvordan ser sådan
nogle bevægelser mon ud?

12.00 - 13.00

Musikworkshop: ”Syng og spil din mening”
I workshoppen leger vi med, hvordan enkeltdele skaber noget større
fælles. Vi skal hoppe, trampe, klappe, tromme og give vores mening
til kende med lyd og rytmer.

13.30 – 14.30

Kunstworkshop: ”Hvis jeg var borgmester…”
Vi tegner vores egne billeder af det gode børneliv. Hvis jeg var
borgmester, hvordan ville et godt børneliv så se ud? Kom og tegn
med, din tegning bliver en del af et større samlet kunstværk.

15.00 – 16.00

Speakers Corner – kom og del din mening om Det Gode Børneliv.

17.00

Tak for i dag.

Søndag d. 4.6
10.00 - 17.00

Børnefolkemøde-teltet åbner
Kunstudstilling fra Børnekonferencen

Fællesskab om bålet med skumfiduser, snittekasser og knobbinding.
10.30 – 15.00

Børnefolkemøde-stafetten.
Kom og lær hinanden bedre at kende. På stafetten udforsker I
fællesskab, demokrati og Det Gode Børneliv. Posterne lægger op til
alt fra fysisk aktivitet lege og hjernevrid. Stafetten kan afpasses
til, hvor meget tid I har. I mellem 15 og 60 min. Du kan starte, når
det passer ind i dagens program.

15.00 – 16.00

Speakers Corner– kom og del din mening om Det Gode Børneliv.

Mandag d. 5.6
Kl. 10-12

Kl. 12.30

Grundlovsmøde - demokrati i børnehøjde – tale Robert Ladefoged
Laursen, formand for ungdomsrådet i Skanderborg kommune.
(OBS afholdes på Himmelbjerget).
”Syng din Mening” – syng Børnefolkemødesangen med Anders
Graae
”Dans din Mening” – dans med flamencodanser Kirstine Hastrup
(Begge dele afholdes på Basecamp, Siimtoften under Ry outdoor
Festival).

Alle aktiviteter er GRATIS.
Børn kan deltage alene eller med deres forældre.
Du er velkommen til at kontakte Sekretariatet for Børnefolkemødet på
kontakt@bornefolkemodet.dk eller se mere på www.bornefolkemodet.dk

