
Mødested
Vandring:
Krydset Jægergårdsgade/Sydhavnsgade

Workshop: 
Jægergårdsgade - oplyses ifm. vandringen

Datoer
Forløbet afvikles over to dage.
Én dag på sansevandring og ugen efter til 
arkitekturworkshop.

Vælg mellem følgende datoer:
• vandring: 1. april + workshop 8. april 2019
• vandring: 2. april + workshop 9. april 2019
• vandring: 3. april + workshop 10. april 2019
• vandring: 4. april + workshop 11. april 2019
• vandring: 5. april + workshop 12. april 2019
• vandring: 16.sept. + workshop 23. sept. 2019
• vandring: 17.sept. + workshop 24. sept. 2019
• vandring: 18.sept. + workshop 25. sept. 2019
• vandring: 19.sept. + workshop 26. sept. 2019
• vandring: 20.sept. + workshop 27. sept. 2019

Formidlere
Byvandrer og formidler Pernille Helberg Stentoft
Arkitekt Sidsel Effersøe

Tidspunkt
Kl. 9.00-11.30
Både for vandring og workshop
Vandringen kan alternativt foregå ved aften-
tide, hvor der er en særlig stemning.

Deltagere
6. – 10. klasse

Fag
Midtbydetektiverne har relevans for fagene 
dansk, historie og samfundsfag samt billed-
kunst, håndværk og design.

Pris
600 kr. pr. klasse. Ved afbud senere end to uger 
før afvikling faktureres skolen for de faktiske 
omkostninger på 7000 kr.

Husk
Sko og tøj efter vejret samt madpakker.
Der kan ikke købes mad undervejs.

Tilmelding
Børnekulturhuset - tlf. 41 85 66 69
Tilmeldingen åbner d. 10. dec. 2018 kl. 9.00

Ta’ klassen med på opdagelse i en af Aarhus’ gamle gader, Jægergårdsgade

Oplev gaden på en helt ny måde! Ledet af byvandrer og formidler Pernille Helberg Stentoft skal vi bruge sanserne til at registrere 
gadens lugte, lyde og overflader. På vandringen skal vi udforske bygninger og miljøer og oplever gadens mange forskellige rum, 
ligesom vi skal høre spændende historier fra før og nu. Undervejs besøger vi forskellige erhverv og virksomheder i Jægergårdsgade, 
hvor vi ser og hører lidt om, hvad de arbejder med.

Som Midtbydetektiver skal vi registrere gaden med kameraer og bruge billederne i arkitektur workshoppen ledet af arkitekt Sidsel 
Effersøe, hvor vi skal udvikle ideer og bygge nyt til Jægergårdsgade. Vandringerne er velegnede for 6. - 10. klasse i fagene billed-
kunst, håndværk og design, dansk, historie og samfundsfag.

MIDTBYDETEKTIVERNE
- EN VANDRING I JÆGERGÅRDSGADE

For ydereligere information, kontakt Karina Nordtorp, Børnekulturhuset: nkara@aarhus.dk eller 41856669

http://www.boernekulturaarhus.dk/da/Projekter/Igangvaerende-projekter/Midtbydetektiverne-2018.aspx
mailto:%20nkara%40aarhus.dk%20?subject=Midtbydetektiverne%202018

