For børn i alderen 3 til 6 år
og deres voksne og søskende.
Køb jeres billetter (40 kr. pr. person) på biblioteket, eller find billetlink på
vores facebookside “Kulturfrikadellen”.
HUSK at bestille senest 3 hverdage før arrangementet.
Vi glæder os til at gyse og opleve lidt hyggelig uhygge sammen med jer!
Uhyggelig musik
Hjørring Musiske Skole
Tirsdag d. 2. nov. 2021 17.15-18.45
På Hjørring Musiske Skole skal vi lege med
uhyggelig musik sammen med børnene.
Vi skal synge og spille . Vi skal også hoppe,
danse, klappe, lege, grine og lytte.
Musik skaber glæde og nærvær for børn og
deres voksne, og styrker både koncentration og sprogtone.
Kom og vær med til at lave uhyggelig
musik…. det bliver liiiiiidt uhyggeligt, men
det bliver allermest sjovt!!
OBS: Husk vi er flyttet til Nordbovej 5

Uhyggelig-hyggelig spøgelsesjagt
Vendsyssel Kunstmuseum
Onsdag d. 12. januar kl. 17-18.30

På Vendsyssel Kunstmuseum findes nogle
malerier, der forestiller landskaber og byer, der er helt tomme for mennesker,
men måske er de fyldt med spøgelser i stedet? Vi går på en uhyggelig-hyggelig
spøgelsesjagt i malerierne, og så skal vi bruge vores fantasi til selv at lave alle
mulige spøgelser; søde spøgelser, farlige spøgelser, drillespøgelser eller hvad vi nu
kan finde på.

Skeletter
Vendsyssel Historiske Museum
Torsdag d. 27. jan. 2022 kl. 17.00-18.30

På Vendsyssel Historiske Museum har vi masser af knogler
og skeletter fra både dyr og mennesker. Kom med på en tur i
museets udstillinger, hvor vi hører de uhyggelige historier om
museets skeletter. I oldtiden levede der både bjørne, mammutter og urokser i Danmark og på museet har vi knogler fra
disse dyr, der er flere tusinde år gamle. Hvis I tør, møder vi
også en kvinde, som blev ofret i mosen for 1700 år siden og
morderen Thomas Bisp, der blev henrettet i Hjørring Bjerge i
1822.

En uuuuuh-hyggelig historie
Hjørring Bibliotek
Torsdag d. 17. marts. kl. 17-18.30
Vi skal høre ”Eventyret om drengen der
ikke kunne blive bange”, og inden vi spiser
frikadeller skal vi lave uhyggelige ting og
sager.
Mon der er nogen, der kan gå hjem fra
biblioteket uden at have været bare lidt
bange?

Teater-spøøøøøgelser....
Vendsyssel Teater
Tirsdag d. 26. apr. 2022 kl. 17 – 18.30

Et hvert teater med respekt for sig selv har et
”teaterspøgelse”.
Mon der også findes sådan et på Vendsyssel Teater??
Kom med på ”spøgelsesjagt” i alle teatrets kroge – husk
at holde far eller mor i hånden - det kan godt være lidt
”uhyggeligt” – bagefter spiser vi frikadeller og hygger os, måske sammen med spøgelset!

Vi følger Covid-19 retningslinjer

Du kan trygt møde op til Kulturfrikadellen. Vi følger myndighedernes retningslinjer,
og sørger for ekstra rengøring, opfordrer til at holde afstand og stiller håndsprit til rådighed.
Vi tager naturligvis situationen seriøst, og tilpasser deltageres antal til arrangementer,
så retningslinjer overholdes.

