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SANS FOR ...

K U LT U R
FRIK ADELLER



Hjørring Musiske Skole
tirsdag d. 19/11 kl 17:00

Sans for musik
På Hjørring Musiske Skole skal vi 
lege med musikken sammen med 
børnene. 
Vi skal synge, spille, hoppe, danse, 
klappe, lege og grine til musik…. og vi 
skal bruge alle vores sanser imens. 
Musik skaber glæde og nærvær for 
børn og deres voksne.
Kom og vær med til en musikalsk 
legestund. Det bliver sjovt!!

Vendsyssel Historiske Museum
tirsdag d. 1. oktober kl. 17-18.30

Sans for… Mad over bål
Fortids mad, nutids sans. 
Omkring bålets lys, varme og røg samles vi for 
at lave mad som i fortiden. Suppe i lerpotter, 
fisk på planker og kød på rist og spyd. 
Der skal skæres og snittes, sankes og krydres. 
Kom hjem med en oplevelse i maven og 
masser af røg i hår og tøj.

F o r  b ø r n  i  a l d e r e n  3  t i l  6  å r  
o g  d e r e s  v o k s n e  o g  s ø s k e n d e .

Køb jeres billetter (40 kr. pr. person) på biblioteket, eller find billetlink på 
vores facebookside “Kulturfrikadellen”  

senest 3 dage før arrangementet. 

Vi glæder os til at bruge alle sanser og opleve sammen med jer!



Hjørring Bibliotekerne
torsdag d. 30. januar kl. 17.00-18.30 
 
Sans for at lytte!

Kom og lyt til en masse spændende 
ord. Nogle af dem bliver endda sat sam-
men til en god historie og du skal bruge 
alle sanser for at være med i den!

Vendsyssel Kunst Museum
tirsdag d. 10. marts kl. 17-18.30

Sans for… Detaljen
Ofte er det de små detaljer, der gør den 
store forskel. Detaljer fascinerer, forun-
drer og forbløffer - og indimellem bringer 
de tilmed en spændende historie med sig.
På Vendsyssel Kunstmuseum gemmer 
hvert eneste kunstværk på overraskende 
detaljer, der kun venter på at blive op-
daget. Find nysgerrigheden frem, og leg 
med, når vi fællesskab dykker ned i 
kunstens vidunderlige verden.

Vendsyssel Teater 
mandag d. 24. februar kl. 17.00-18.30

Sans for ... at sanse
Kom og føl dig frem, hvordan kan man 
vise et piskeris, en hat eller lignende 
uden ord??
Vi skal lege med kropssprog og gætte 
hvad andre ”føler”.
Lina Franke Hedegaard kommer og 
hjælper os i gang med legen.d, det bliver 



FRIKADELLER MED TILBEHØR LAVES AF PMU 

HVOR FÅR VI KULTUR OG FRIKADELLER?
Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring, tlf. 96241050
Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, 9800 Hjørring, tlf. 72334344
Hjørring Bibliotek, Østergade 30, 9800 Hjørring, tlf 72337800
Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring, tlf. 98924711
Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads 15, 9800 Hjørring, tlf. 98924133


