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Giv skolen en temauge om perioden 1900-1950
Århundredets Festival inviterer endnu engang skoler med på
en tidsrejse, når vi går i kødet på perioden 1900-1950 sammen
med byens kulturinstitutioner.
Den 4.-13. marts 2016 kan I opleve dramatiserede byvandringer,
prøve kræfter med swing, smage på Frøken Jensens signaturretter
og tage til morgengymnastik med Kaptajn Jespersen. Folke
universitetet i Aarhus præsenterer Århundredets Festival, der
frem til 2017 tager livtag med forskellige historiske perioder.
Næste år tager vi fat i perioden 1900-1950. Demokratiet bliver
demokratisk, kvinderne får stemmeret, og Danmark får et
politisk centrum med Det Radikale Venstre. Sønderjylland bliver
genforenet med moderlandet, og Dansk Vestindien sælges til
Onkel Sam. Fritiden er ny og bliver fyldt med ny lyd fra radio, tv
og biografteatret. Vi dyrker kroppen, naturen og foreningslivet.
Der er krig, krise og Stauning eller kaos. Og der er jazz, swingpjatter og nye idoler, som vi læser om i billedugeblade.
Undervisningstilbud
En lang række museer som Kvindemuseet, Den Gamle By,
Steno Museet, Museum Ovartaci, ARoS og Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet samarbejder med Århundredets Festival om
tværfaglige undervisningsforløb, der inviterer skoleklasser til
at gå på opdagelse i perioden. Fra januar 2016 vil der på
Århundredets festivals og Børnekulturhusets hjemmeside ligge
tekster om perioden, som kan bruges som inspiration til temaforløb i fagene historie, dansk, natur/teknologi, matematik,
musik, billedkunst og idræt.
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Tværfagligt samarbejde og temauge
Århundredets Festival præsenteres af Folkeuniversitetet i tæt
samarbejde med Aarhus Universitet og en lang række kultur- og
uddannelsesinstitutioner. Det tværfaglige samarbejde betyder,
at festivalen giver undervisere, elever og et bredt publikum
mulighed for at opleve Danmarks historie fortalt og formidlet gennem både foredrag, teater, udstilling, koncert og film.
Århundredets Festival er derfor en helt oplagt mulighed for at
gøre 1900-1950 til tværfaglig temauge i foråret 2016.
Arrangementer for lærere
Allerede i efteråret 2015 inviteres lærere i folkeskolen og gymnasiet til to arrangementer. Første arrangement er torsdag d.
3. september, hvor vi inviterer til en inspirerende aften om perioden. Det er en lejlighed til at forkæle din historiske interesse
sammen med forskere og kollegaer. Aftenen vil byde på korte,
velfortalte foredrag, buffet og vin.
Andet arrangement er torsdag d. 19. november, hvor vi
inviterer til en præsentation af festivalens undervisningstilbud og -materiale.
Meld dig ind i festivalens netværk for undervisere og få
information om lærerarrangementer, undervisningstilbud og
relevante udgivelser. Tilmelding på aarhundredetsfestival.dk.
Undervisningstilbud
Find dem på Børnekulturhusets hjemmeside
www.boernekulturaarhus.dk
fra primo februar 2016
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