AKTIVITETER
SOMMERFERIE 2017

FOR BØRN OG UNGE

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter
TA’ MED UD AT FISKE
Geddefisketur på Skanderborg Sø
En guide tager børnene med i båden ud på Skanderborg Sø på jagt efter
søens store glubske gedder. Vi sejler med max 2 børn ad gangen.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:

Arrangør:
Tilmelding:

12-16 år
28. juni (turen aflyses, hvis det blæser for meget til, at det er
sjovt at sejle på søen – men regn ingen hindring)
a. 9.30 – 12
b. 13 – 15.30
Skanderborg Sø – men vi mødes ved Skanderborg Lystfiskerforenings klublokaler på Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg.
Gratis
Max. 6 om formiddagen og max 6 om eftermiddagen.
Min 2 deltagere på hvert hold.
Fornuftigt, varmt tøj inkl. regntøj og gerne redningsvest – og
selvfølgelig fiskegrej.
Du kan evt. låne redningsvest hos klubben, men vi ser helst,
at du selv skaffer en. Du kan også låne fiskegrej.
Derudover skal du have drikkevarer og lidt mad med.
Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fischmann,
erik.fischmann@gmail.com, tlf. 21406799
Senest 21. juni på e-mail til erik.fischmann@gmail.com eller
tlf. 21406799.
Da vi skal sejle SKAL det være forældrene, der tilmelder og
giver OK for, at vi tager ud at sejle.
Ved tilmelding skal du oplyse dit navn og din alder samt dine
forældres tlf.nr. Husk også at oplyse, om du har fiskegrej og
lovlig redningsvest – eller du skal låne.

Medefiskeri i Skanderborg Sø
Arrangementet er delt op i to faser:
1. Rigbinding giver dig undervisning i den bedste måde at montere dit endegrej, og du får materialer, så du under det praktiske fiskeri ikke skal spilde god
fisketid på at finde ud af, hvordan man gør.
2. Praktisk fiskeri efter søens brasen og skaller er anden fase i dette fiskekursus.
Du skal deltage i rigbindingen for at kunne deltage i fisketuren.
Alder:
Dato og tid:
Sted:

Pris:
Antal:
Husk:

Arrangør:
Tilmelding:

4.-7. klasse
Rigbinding: 28. juni kl. 18.30-21
Praktisk fiskeri: 2. juli kl. 8.30-11
Rigbinding foregår i Skanderborg Lystfiskerforenings klub
lokaler på Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg.
Praktisk fiskeri foregår et sted ved Skanderborg Sø (stedet
besluttes senere og oplyses, når du tilmelder dig).
Gratis
Max. 15 – min 3 deltagere
Gummistøvler og eventuelt fiskestang med hjul. Du kan låne
fiskegrej af klubben.
Drikkevarer og måske en håndmad til den praktiske del af
arrangementet.
Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Allan Mathiasen,
fiskerallan@hotmail.com, tlf. 26327042
Senest 23. juni på e-mail til Allan Mathiasen,
fiskerallan@hotmail.com eller på tlf. 26327042.
Ved tilmelding skal du oplyse dit navn og din alder samt dine
forældres tlf.nr. Husk også at oplyse, om du har fiskegrej
– eller om du skal låne af klubben.

Put & Take fisketur
Vi finder et spændende P&T sted, hvor I vil have gode chancer for at fange en
eller måske to flotte fisk. Der er næsten garanti for fangst. Det vil være en stor
hjælp, hvis dine forældre kan køre dig til fiskesøen. Oplys ved tilmeldingen,
om det er muligt.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

10-15 år
9. august
Kl. 9-14
Vi mødes på Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg.
Fiskestedet finder vi ud af senere.
Gratis
Max. 12 – min 3 deltagere
Drikkevarer, lidt frokost og selvfølgelig fiskegrej og tøj, der
kan klare en dansk sommerdag (regn/sol/vind).
Hvis du ikke har fiskegrej, kan du låne noget af klubben.
Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fischmann,
erik.fischmann@gmail.com, tlf. 21406799.
Senest 4. august – men gerne før - på e-mail til
erik.fischmann@hotmail.com eller på tlf. 21406799.
Ved tilmelding skal du oplyse dit navn og din alder samt dine
forældres tlf.nr. Husk også at oplyse, om dine forældre kan
køre – og om du skal låne fiskegrej af os.

ROBOTTER OG BIOTEKNOLOGI
Robotter – fjender eller venner?
Er teknik og de naturfaglige fag noget for dig? Så kom med på Robo-Camp på
Teknisk Gymnasium Skanderborg og lær, hvordan du får robotter til at adlyde
dig. På campen kommer du selv til at bygge og programmere en robot.
Du behøver ikke at have nogen viden om robotter eller programmering på
forhånd.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Dig der skal gå i 8., 9. eller 10. klasse efter sommerferien
2. august
Kl. 9-16
Teknisk Gymnasium Skanderborg / Skanderborg–Odder
Center for Uddannelse, Højvangens Torv 2, Skanderborg.
100 kr. – betales ved tilmelding
Max. 18 - min. 12 deltagere
Teknisk Gymnasium Skanderborg. Kontakt evt. Lisbeth Mølgaard, lmoe@aarhustech.dk, tlf. 30594651
Senest 19. juni via aarhustech.dk/htxcamp
Oplys kommende klassetrin og skole

SPORT / AKTIVITETSSKOLER

Pris:
Antal:
Arrangør:
Tilmelding:

Vil du være CSI-efterforsker for en dag?
Er du interesseret i bioteknologi? Og vil du være CSI-efterforsker for en dag?
Så kom med på Biotek-Camp på Teknisk Gymnasium Skanderborg.
Vi skal i laboratoriet og lære, hvordan man ved hjælp af bl.a. DNA og moderne
bioteknologisk udstyr kan opklare forbrydelser.
Du behøver ikke at have særlig viden om bioteknologi på forhånd.
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Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Arrangør:
Tilmelding:

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

Dig der skal gå i 8.-9. eller 10. klasse efter sommerferien.
2. august
Kl. 9-16
Teknisk Gymnasium Skanderborg / Skanderborg–Odder
Center for Uddannelse, Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg.
100 kr. – betales ved tilmelding
Max. 20 - min. 12 deltagere
Teknisk Gymnasium Skanderborg. Kontakt evt. Lisbeth
Mølgaard, lmoe@aarhustech.dk, tlf. 30594651
Senest 19. juni via aarhustech.dk/htxcamp
Oplys kommende klassetrin og skole

SPORT / AKTIVITETSSKOLER
BADMINTON
Badminton sommerlejr i Ry
Ry Badminton inviterer til sommerlejr, hvor vi i år har et nyt dynamisk trænerteam på banen.
Programmet vil være en god blanding af fysisk, teknisk og taktisk træning,
turneringer, mental træning og social hygge.
Spillerne vil blive inddelt i grupper, så alle får noget ud af lejren.
Følg Ry Badminton på Facebook, hvor vi løbende vil lægge ekstra info om lejren.
Alder:
Dato og tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:

Arrangør:
Tilmelding:

U13-U17 (og U11A)
26. juni kl. 9 – 30. juni kl 14 (inkl. overnatninger)
Ry Hallerne, Thorsvej 32, Ry
1.600 kr. – betales ved tilmelding. Prisen er inkl. træning, fuld
forplejning, en ”overraskelsestur ud af huset” og T-shirt
Max. 99 – min. 25 deltagere
Badmintontøj/-sko, ketsjer og drikkedunk. Medbring desuden
udendørs tøj og sko, badetøj, toiletsager, sovepose eller dyne/
pude, liggeunderlag eller luftmadras – og masser af godt
humør
Ry Badminton. Kontakt evt. Christina Dam-Tholstrup,
tlf. 27215782, ctholstrup@hotmail.com.
Se mere på www.rybadminton.dk
Senest 12. juni via www.rybadminton.dk.

FODBOLD
DBU Fodboldskole i Galten
Vi fejrer 25-års jubilæum for Danmarks største fodboldtriumf - EM 1992. For
deltagerne kommer det til at betyde en masse aktiviteter i EM-tegnet.
Når det kommer til træningsøvelserne på grønsværen, skal du som deltager
gøre dig klar på at blive trænet op i alle de kendte detaljer fra slutrunden
fra 1992. Det betyder træningsøvelser fokuseret på alle Danmarks kampe til
slutrunden. Der skal trænes alt lige fra driblinger og vendinger til finter og
afslutninger, og ikke mindst evnen til at tage det perfekte straffespark og øve
den ultimative jubelscene.
DBU’s Fodboldskole er som altid for alle uanset niveau.
Der er gratis frugt og juice hver dag – og der er mulighed for at købe mad.
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Årgang 2002-2009
10. – 14. juli
Alle dage kl. 9-15
Klank Idrætsanlæg, Baunevej 11, Galten
849 kr. – betales ved tilmelding
Max. 192 – min. 64
Mød op med/i træningstøj og fodboldstøvler.
Medbring ekstra/varmt tøj efter behov.
Galten FS fodbold i samarbejde med DBU. Kontakt evt.:
Lone Jensen, fa.jensen@oncable.dk, tlf. 20541612
Senest 9. juli kl. 20 via www.dbu.dk/fodboldskolebillet
Oplys tøjstørrelse ved tilmelding.

JUNIOR MULTISKOLE
Junior Multiskole i Veng
DGIs junior multiskole er et tilbud om 5 aktive dage i sommerferien. Her kan
du møde nye venner, og dygtige instruktører vil hver dag sørge for, at du får
bevæget dig og prøvet forskellige aktiviteter tilpasset din alder. Du skal bl.a.
prøve gymnastik og friluftsaktiviteter.
På DGIs junior multiskole er der garanti for: Sjove og spændende oplevelser
- forskellige idrætsgrene - udfordringer på dit niveau - mulighed for at møde
nye venner - aktive feriedage
Du behøver ikke at have særlige sportslige forudsætninger for at være med.
Vi leger og har det sjovt. Det er muligt at købe en madpakke.
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

6-7 år
26. – 30. juni
Alle dage kl. 9-15
Borgernes Hus i Veng, Søballevej 6A, Skanderborg
475 kr. – betales ved tilmelding
Max. 50 – min. 20 deltagere
Madpakke samt sportstøj til både indendørs og udendørs
brug.
Hårby IK 81 i samarbejde med DGI Østjylland. Kontakt evt.
Esben Overgaard, efo@okop.dk, tlf. 25872777
Senest 18. juni via www.dgi.dk/201709003502

TENNIS
Tennisskole i Hørning
På tennisskolen handler det om at have det sjovt med tennis, få gode oplevelser og nye venner, samtidig med at man lærer rigtig meget og bliver bedre til
tennis.
Inddeling i spillemæssige niveauer vil forekomme, så udfordringerne bliver
tilpasset din niveau.
Ud over tennis er der mange andre aktiviteter, f.eks. idrætslege, udendørs
aktiviteter og boldspil.
To erfarne instruktører og en ”logistikchef” er klar til at give dig nogle uforglemmelige dage med masser af tennis.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:

Arrangør:
Tilmelding:

6-18 år
7.- 9. august
Alle dage kl. 9-15
Hørning Tennisklub, Blegindvej 27A, Hørning
450 kr. – inkl. T-shirt, saft og frugt - betales ved tilmelding
Max. 20 – min. 6 deltagere
Stor madpakke hver dag. Idrætstøj og (tennis)sko. Skoene skal
være flade og ikke for grove i mønstret (løbesko duer f.eks.
ikke, da de ødelægger banen). Der er mulighed for at låne en
ketsjer, hvis du ikke selv har en.
Hørning Tennisklub. Kontakt Lisbeth Huusom,
lisbet.huusom@mail.dk, 28718138
Senest 29. juni via www.dgi.dk/201709807005

Tennisskole i Låsby
På tennisskolen handler det om at have det sjovt med tennis, få gode oplevelser
og nye venner, samtidig med at man lærer rigtig meget og bliver bedre til tennis.
Dygtige og engagerede instruktører og hjælpere er klar til at give dig nogle
uforglemmelige dage med masser af tennis.
Alle børn og unge kan være med – uanset om I har spillet tennis før eller ej.
Der vil være niveauopdeling, så alle bliver udfordret på et passende niveau.
Ud over tennis er der mange andre aktiviteter, f.eks. idrætslege, udendørs
aktiviteter og boldspil.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

7-14 år
7.-9. august
Kl. 9-15
Låsby Tennisklub, Niels Bohrs Vej 3a, Låsby
450 kr. – inkl. T-shirt, saft og frugt - betales ved tilmelding
Max. 16 – min. 8 deltagere
Madpakke samt træningstøj og indendørs- og udendørssko.
Der er mulighed for at låne en ketsjer, hvis du ikke selv har en.
Låsby Tennisklub. Kontakt evt. Elsa Pedersen, jm@post.tele.dk,
tlf. 22248155
Senest 29. juni via www.dgi.dk/201709807017

Sommer Tennis Camp i Skanderborg
Glæd dig til en sjov og spændende tennisuge, hvor der er plads til både nybegyndere og erfarne tennisspillere.
I vil få mulighed for at spille en masse tennis og hygge med rundbold, vandkamp m.v.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

STÅ PÅ VANDSKI
Har du nogensinde prøvet at stå på vandski? Hvis ikke, har du chancen nu!
Skanderborg Vandski Klub tilbyder dig at komme og få en prøvetur i Stilling
Sø. Så kan du finde ud af, om vandskisport er noget for dig.
Aktiviteterne foregår under sikre former og under kyndig vejledning af klubbens
dygtige instruktører. De vil gøre deres bedste for, at alle får en god oplevelse.
Vi tilbyder prøvetræning på to hold.
Vandskianlægget og klubhuset ligger naturskønt ved Stilling sø. Vi råder over
alle vandskifaciliteter – herunder særligt udstyr for nybegyndere. Det sikrer, at
alle kan være med.
Vi vil også fortælle dig lidt om Skanderborg Vandski Klub.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

6-14 år
24. – 28. juli
Kl. 9-15
Skanderborg Tenniscenter, Remmerhusvej 100, Skanderborg
Banerne ligger bag ved tennishallen.
850 kr. – betales via bankoverførsel (nærmere oplyses, når du
tilmelder dig)
Prisen er inkl. træning, forplejning, frugt og drikkevarer.
Max. 18 – min. 12 deltagere
Drikkedunk og solcreme. Husk også træningstøj og sko til
udendørs brug.
Du kan låne ketsjer af klubben, hvis du ikke selv har.
Skanderborg Lawn Tennis Klub. Kontakt evt. Kinni Foss,
formand@sltk.dk, tlf. 21912828
Senest 8. juli via e-mail til formand@sltk.dk. Husk at oplyse
navn, alder, tlf., kontaktoplysninger til dine forældre.

Fra 10 år
25. juni
Hold 1: Kl. 9 – 12
Hold 2: Kl. 13 – 18
Valg af hold oplyses ved tilmelding.
Skanderborg Vandski Klub, Alpinavej 13, Stilling
100 kr. pr. prøvetur (inkl. udstyr, benzin m.v.). Betales på
dagen kontant eller via dankort.
Hold 1: Max. 10 – min. 5 personer
Hold 2: Max. 15 – min. 5 personer
Badetøj og håndklæde – og evt. varmt træningstøj.
Skanderborg Vandski Klub – www.skvk.dk. Kontakt evt.
Benny Bøttkjær, arrangement@skvk.dk, tlf. 25446400
Senest 21 juli via e-mail til arrangement@skvk.dk eller på
tlf. 25446400.
Husk at oplyse hvilket hold, du vil deltage på – samt navn,
alder og kontaktoplysninger.

TRÆNING OG SUND MAD FOR BØRN OG VOKSNE
Sommerferiehøjskole / Mad og samvær
Vi laver inspirerende bålmad, nemme sunde snacks uden tilsat sukker – og
masser af socialt samvær.
Kurset er et familiekursus, hvor børn deltager på holdet sammen med voksne
(forældre/bedsteforældre/moster/onkel).
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

1.-4. klasse
Hold 1: 10. – 14. juli
Hold 2: 17. – 21. juli
Alle dage kl. 11.30 – 13.30
FDF grunden, Jeksen Dalvej 1a, Hørning
250 kr.
Max. 40 – min. 34 deltagere
Tøj og sko til udendørs brug.
Aftenskolen FolkeVisdom. Kontakt evt. Frederik Kristensen,
aftenskolenfolkevisdom@gmail.com, tlf. 40757143
Senest 23. juni vi www.folkevisdom.dk – oplys skole og klassetrin ved tilmeldingen.

Sommerferiehøjskole / Træning og sundhed
På holdet, som er et familiehold for voksne og børn, er der fokus på træning
og sundhed.
I bliver præsenteret for inspirerende træning, leg og øvelser for hele familien.
Kurset er et familiekursus, hvor børn deltager på holdet sammen med voksne
(forældre/bedsteforældre/moster/onkel).
Dagens træning afsluttes med en lille snack til børnene og en kop kaffe/te til
de voksne.
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

WORKSHOPS MED NATURKUNST OG ULD
Naturkunst i Værkstedet
Er du vild med at lave kunst af naturens egne materialer?
Er du ”tingfinder” og elsker at være i naturen? Så tag med os ud i naturen, hvor
du kan udforske og samle naturens egne guldklumper.
I Værkstedet skal vi arbejde med de ting, vi har fundet og lave små kunstværker i den store brændeovn.
Vi skal spise nybagt brød, høre musik og have tid til hyggesnak, nærvær og
fordybelse.
Om torsdagen laver vi fernisering, hvor dine forældre kan komme og se dine
kunstværker.
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Fra 7 år
3. – 6. juli
Alle dage kl. 9 - 13
Værkstedet i Skårup v/ Trine Moltke, Oddervej 103,
Skanderborg
750 kr. pr. deltager
Max. 8 deltagere
Gummistøvler, udetøj og maletøj, sutsko og madpakke/
drikkevarer.
AOF Skanderborg-Odder, www.aof-skanderborg.dk,
tlf. 86511977 (kl. 8.30-12.00)
Senest 23. juni via www.aof-skanderborg.dk eller på
tlf. 86511977 (kl. 8.30-12.00).
Oplys navn, adresse, mail, tlf. (forældre og evt. barn)

Uld for børn
Vi karter ulden og spinder en tråd på hånd-ten.
Vi strikker med garnet - og vi væver billeder med uldgarn.
Vi karter og filter ulden til hatte - eller laver bare en skør fantasiting.
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

1.-4. klasse.
Hold 1: 10. – 14. juli
Hold 2: 17. – 21. juli
Alle dage kl. 9 - 11
FDF grunden, Jeksen Dalvej 1a, Hørning
150 kr. pr. deltager
Max. 40 – min. 34 deltagere
Tøj til udendørs brug
Aftenskolen FolkeVisdom. Kontakt evt. Frederik Kristensen,
aftenskolenfolkevisdom@gmail.com, tlf. 40757143
Senest 23. juni via www.folkevisdom.dk – oplys skole og
klassetrin ved tilmeldingen.

SMUK BY 2017
Liv og glade dage i Skanderborg midtby
I uge 32 summer Skanderborg midtby af liv og glade dage. Byen er pyntet
op, og butikkerne er i festhumør. Du kan i løbet af ugen gå på opdagelse i
blandt andet det mobile arkitekturværksted m.m.
Tirsdag 8. august
- er der Highway Rock’n Roll foran Bloms, når den danske rocklegende
Mike Tramp går på scenen kl. 14 og 16.
Onsdag 9 august
- spiller de lokale bands op til fest, når de unge indtager scenen på
Kulturtorvet fra kl. 11. Om eftermiddagen smitter De Lystige Sømænd
med godt humør på Kulturtorvet
Torsdag 10. august
- skaber Lune Larsen god stemning foran Vinoble.
Fredag 11. august og lørdag 12. august kl. 12-15.45
- er der ballade og fuld firspring for børnene på Kulturtorvet.
Her kan børnene opleve blandt andet RayRay, Kalles trommeshow,
Mek Pek, Søn & Onkel Tot, Sørens Safarishow, Chapper og mange
andre.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Husk:
Arrangør:

SOMMERSJOV I BYPARKEN I HELE
SOMMERFERIEN
Sjove aktiviteter for hele familien, bl.a.:
• Mini OL
• Indianere
• Vikinger – Jarlen fra Fregerslev
• Spejderliv
• Snobrød
• Cirkusakrobatik
• Strandbar (mest for voksne)
Hvornår:
Pris:
Arrangører:

Hver onsdag i uge 26-32 kl. 14-17
Gratis adgang. Enkelte aktiviteter kan koste et mindre beløb.
Kulturhuset, Museum Skanderborg m.fl.
Kontakt evt. Kulturhuset, tlf. 38421111,
info@kulturhuset-skanderborg.dk

Se mere på
www.kulturhuset-skanderborg.dk
www.museumskanderborg.dk
www.visitskanderborg.dk

WORKSHOPS MED DANS OG DRAMA
SommerDrama
Fire dages teaterworkshop.
Går du rundt med en lille skuespiller gemt i maven? Så er sommerdrama
måske lige noget for dig.
Gennem sjove dramaøvelser og teaterlege kan i under kyndig vejledning
prøve kræfter med skuespillets kunst.
Læs mere her: billet.kulturhuset-skanderborg.dk/events/31091-SommerDrama/ (her kan du også købe billetter)
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Fra 10 år
26.-29. juni
Alle dage kl. 10-15
Kulturhuset, Parkvej 10, 8660 Skanderborg
200 kr. – betales ved tilmelding/billletkøb
Max. 20 deltagere
Madpakke og drikkedunk samt tøj, du kan bevæge dig i
Kulturhuset og Kulturskolen. Kontakt evt. Linda Taanquist,
tlf. 38421111, linda@kulturhuset-skanderborg.dk
Snarest muligt og senest 25. juni.
Billetter købes på billet.kulturhuset-skanderborg.dk/
events/31091-SommerDrama/.
Pladserne besættes efter først-til-mølle princippet.

0-100 år
7.-12. august
Kl. 10-18
Adelgade og Kulturtorvet, Skanderborg
Godt humør
Skanderborg City, Smukfest og Skanderborg Kommune

0-15 år
3. – 5. juli
Alle dage kl. 10-15
Fælleshuset, N.F.S. Grundtvigsvej 5, Skanderborg
200 kr. pr. deltager
Max. 12 – min. 5 deltagere
Medbring gerne strikkepinde og uldgarnsrester, hvis dine
forældre har tingene. Husk også madpakke og drikkevarer.
AOF Skanderborg-Odder, www.aof-skanderborg.dk, tlf.
86511977 (kl. 8.30-12.00)
Senest 19. juni via www.aof-skanderborg.dk eller på
tlf. 86511977 (kl. 8.30-12.00).
Oplys navn, adresse, mail, tlf. på en voksen, man kan kontakte,
mens barnet er til undervisning

SommerDans

TANKESPORT
Skakundervisning - Skakspil
Har du prøvet at spille skak? Hvis du har lyst til at prøve, har du muligheden
her.
Skanderborg Skakklub tilbyder undervisning i skakspillet samt mulighed for
at spille skak.
Skakspillets regler bliver gennemgået. Det vil sige de forskellige brikkers gang
samt regler for gennemførelse af et parti (spil). Desuden gennemgår vi lidt
teknik med de forskellige brikker.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Arrangør:
Tilmelding:

6-16 år
27., 28. og 29. juni
Alle dage kl. 14-16
Kulturhuset - nedre foyer, Parkvej 10, Skanderborg
Gratis
Max. 12 – min 2 deltagere
Skanderborg Skakklub. Kontakt evt. Bjarne Berring
Rasmussen, berring@rasmussen.mail.dk, tlf. 61725979
Senest 25. juni til Bjarne Berring Rasmussen på e-mail
berring@rasmussen.mail.dk eller tlf. 61725979.
Oplys navn, alder og mailadresse.

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

Fire dages danseworkshop.
Elsker du at danse og bevæge dig? – Så er SommerDans måske lige noget for
dig.
Under kyndig vejledning skal I lege med bevægelser og forskellige udtryk.
Læs mere her: billet.kulturhuset-skanderborg.dk/events/31090-SommerDans/
(her kan du også købe billet)
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Fra 10 år
26.-29. juni
Alle dage kl. 10-15
Kulturhuset, Parkvej 10, 8660 Skanderborg
200 kr. – betales ved tilmelding/billetkøb
Max. 20 deltagere
Madpakke og drikkedunk samt tøj, du kan bevæge dig i
Kulturhuset og Skanderborg Kulturskole. Kontakt evt. Linda
Taanquist, tlf. 38421111, linda@kulturhuset-skanderborg.dk
Snarest muligt og senest 25. juni.
Billetter købes på billet.kulturhuset-skanderborg.dk/
events/31090-SommerDans/.
Pladserne besættes efter først-til-mølle princippet

AKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKERNE

AKTIVITETER PÅ VESTERMØLLE

Sommerbogen – kan du slå din bibliotekar?

Bag pandekager over bål

- Altså slå os i at læse flest bøger?
Find sommerbogen på www.biblo.dk – måske vinder du en præmie.
Du kan også vinde over bibliotekarerne på DIT bibliotek. Skriv titlerne på
de bøger, du læser på planchen på biblioteket og hold øje med bibliotekarernes planche. Hvem kan slå hvem?

Kom og bag din egen Vestermølle-pandekage.
Dejen er lavet af Vestermølles gode mel.
Vi har gjort bålet klar, når du kommer.

Alder:
Dato:
Sted:

Pris:
Arrangør:

7-14 år
16. juni – 26. august
På bibliotekerne i
• Ry, Gudrunsvej 1
• Galten, Torvet 7
• Hørning, Rådhuspladsen 1
• Skanderborg, Parkvej 10B
Gratis
Skanderborg Kommunes Biblioteker.
Kontakt evt. Nanna Rømer Haubjerg,
nanna.haubjerg@skanderborg.dk, tlf. 87942963

Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Arrangør:
Tilmelding:

Alle aldersgrupper
28. juni
Kl. 13-15
Vestermølle, Oddervej 80D, 8660 Skanderborg
Gratis
Vestermølle Møllelaug. Kontakt Vibeke Andersen,
tlf. 61746524, vibeke@vestermollelaug.dk
Ingen tilmelding. Bare mød op.

Himmelhop – børnefestival på Himmelbjerget

AKTIVITETER PÅ FERSKVANDSMUSEET
Naturaktiviteter for børn på Ferskvandsmuseet

Kreativ sommer – lav din egen smiley
Hele sommerferien kan du lave din egen smiley-maske på bibliotekerne.
Mød blot op og vær kreativ.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Pris:
Arrangør:

Alle børn
Skolernes sommerferie
Hele dagen
På bibliotekerne i
• Ry, Gudrunsvej 1
• Galten, Torvet 7
• Hørning, Rådhuspladsen 1
• Skanderborg, Parkvej 10B
Gratis
Skanderborg Kommunes Biblioteker.
Kontakt evt. Nanna Rømer Haubjerg,
nanna.haubjerg@skanderborg.dk, tlf. 87942963

AKTIVITETER PÅ HIMMELBJERGET

Naturaktiviteter for børn på Ferskvandsmuseet
Hvilke smådyr lever i søerne ved Ry? Hvilket insekt er egentlig det hurtigste? Har en fisk et hjerte? Disse og mange andre spørgsmål kan I få svar på
ved selvsyn.
I skolernes sommerferie arrangerer Ferskvandsmuseet sammen med
Skanderborg Kommune, Natur og Miljø, en række aktiviteter for børn med
naturen som emne.
Læs mere på www.museumskanderborg.dk /klik på BESØG OS og vælg
Gælder for alle Ferskvandsmuseets arrangementer:
Alder:
Tidspunkt:
Mødested:
Pris:
Antal:
Arrangør:

5-14 år
Alle dage kl. 13-15
Ferskvandsmuseet, Siimtoften, 8680 Ry
Gratis – dog bortset fra arrangementerne den 6., 13. og 20. juli
Max. 40 deltagere pr. arrangement
Ferskvandsmuseet og Skanderborg Kommune/Natur og Miljø.
Kontakt evt. Henrik Bredmose Simonsen, Ferskvandsmuseet /
Museum Skanderborg, tlf. 61788290,
hbs@skanderborgmuseum.dk

LIVET VED SØEN
Vi går ned til havnen i Ry og ser på dyr og fisk i vandet ved hjælp af
vandkikkert, lup, ketsjer og sænkenet
Dato:
Tirsdag den 4. juli
Tirsdag den 11. juli
Tirsdag den 18. juli
SKOVENS DYR
Vi tager i skoven med lup og ketsjer og kigger på skovens smådyr.
Vi ser på, hvad dyrene lever af, og hvad vi selv kan spise i skoven.
Dato:
Onsdag den 5. juli
Onsdag den 12. juli
Onsdag den 19. juli
SMAG PÅ SØENS FISK
Vi ser på nogle af de fisk, der lever i søerne omkring Ry. Vi skærer fiskene
op og ser, hvad der er indeni. Bagefter griller vi fiskene. Medbring selv
drikkevarer.
Pris:
Børn: 10 kr. og voksne 20 kr.
Dato:
Torsdag den 6. juli
Torsdag den 13. juli
Torsdag den 20. juli

Himmelhop er en børnefestival, der dækker næsten alle dagene i skolernes
sommerferie med forskellige aktiviteter.
Herunder kan I se det foreløbige program. Det færdige program præsenteres
løbende på www.visitskanderborg.dk/sommeraktiviteter-paa-himmelbjerget
Mødested for alle aktiviteter er på Himmelbjerget.
Legens dag
Dato:
Tidspunkt:
Pris:

4. juli
Kl. 14.00
Gratis

Hatteteater
Dato:
Tidspunkt:
Pris:

11. juli
Kl. 14.00
Gratis

Bjergridning på Islandske heste
Dato:
17. juli
Tidspunkt:
Kl. 11.00 – 14.00
Pris:
25 kr.
RayRay – en magisk musik rejse
Dato:
18. juli
Tidspunkt:
Kl. 14.00
Pris:
Gratis
Bjergridning på Islandske heste
Dato:
24. juli
Tidspunkt:
Kl. 11.00 – 14.00
Pris:
25 kr.
Cirkus workshop
Dato:
25. juli
Tidspunkt:
Kl. 14.00
Pris:
Gratis

Skattejagt - hver dag i sommerperioden:
På Himmelbjerget findes der to forskellige skattejagter:
• Den ene vil med hjælp af et kort og en quiz tage dig med rundt i de historiske kroge på et niveau, hvor alle kan være med.
• Den anden vil med hjælp fra en GPS/smartphone og bylt med hjælpemidler
tage dig med på et eventyr og en fortælling om røverkongens skatte, som
ligger gemt i skoven omkring Himmelbjerget.
Alder:
Startsted:
Pris:

Børn ned til tre år kan være med, og der er præmier til alle
deltagere.
Starten foregår ved enten turistinformationen eller Ørneboden.
20-25 kr.

Fællessang under åben himmel
Himmelhop er ikke længere kun for børn. De fire torsdage i juli byder vi
velkommen til Max og hans band, som spiller for til fællessang under åben
himmel. Alle kan være med.
Dato:
Tidspunkt:

KULTUR, BORGERE & PLANLÆGNING
Tlf. 8794 7000 • www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

6., 13., 20. og 27. juli
Kl. 19.00

