kulturhistorie og tro

ULF

DiTFRiLUFTSLiV

Foreningen Børn i Afrika

MobSquad

surf ind i kirken
Kender I de nye kulturtilbud?

Igen i år kan vi præsentere nye aktører i ULF kataloget. Vi håber, I vil benytte
jer af muligheden for at få endnu mere læring og flere oplevelser.

DITFRILUFTSLIV
Med DiTFRiLUFTSLiV får I friluftsaktiviteter og gode oplevelser tilpasset alle børn - også børn med særlige behov. Det er
muligt at prøve: Kanosejlads, klatring, svævebane, skovgynge,
lejrliv, ægte vikinger, smedning, overnatning i tipi eller hængekøje, samarbejdsopgaver og meget mere...
DOKK1
Tag på DOKK1 og få ny viden og indsigt fx via vidensbrønden;
et interaktivt gulv til læring og leg. Eller arbejd med ny elektronik og programmering via open source hard- og software
fx 3D.
MobSQUAD
Mobsquad er ung-til-ung-formidling og sætter fokus på
mobning og de problematikker, det medføder, samt de omfattende konsekvenser, som mobning kan have for eleverne.
Projektet tager udgangspunkt i børns ve og vel ved at fokusere på den eksisterende mobbeproblematik, som opleves i
skolerne i dag.
Musikforeningen MONO
Lad udskolingsklassen prøve at skabe ny musik under kyndig
vejledning, øve i vores øvelokale, indspille musik i studiet
og afslutte med at optræde live på scenen. Eleverne får den

kreative proces omkring skabelse af ny musik helt ind under
huden og får således en levet erfaring og en stor oplevelse
med sig videre. Det hele foregår i det autentiske musikalske
miljø i MONORAMA i Åbyhøj.
Wavepark Projekt
Har I prøvet asfaltsurfing? Få Wavepark ud at introducere
street surfing på specialkonstruerede carverskateboards.
Lad eleverne opleve og træne surf-feeling og -bevægelser
på asfalten.
Wavepark arbejder for at udbrede bølgesurfsporten og kropsbevistheden blandt unge i Aarhus. På sigt ved etablering af en
kunstig surfbølge på havnearealerne, og her og nu ved at tage
ud på skolerne og give eleverne nye oplevelser med kroppen.

ULF

Aarhus Domprovsti
Kender I byens kirkers historie og kunst? Her får eleverne
kendskab til nogle af byens mest markante bygningsværker
og deres historie. De får samtidig en indføring i kristendommens historie med særlig fokus på Aarhus. Desuden tilbyder
Aarhus Domprovsti gudstjenester i børnehøjde i skoletiden.
Børn i alle aldre er velkomne. Børnene stifter bekendtskab
med de klassiske kirkelige handlinger, som foregår under en
gudstjeneste - fx prædiken, salmesang og nadver.
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