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Kulturfrikadellen flyver igen på 
Hjørring Musiske Skole
Tirsdag d. 13. september 2022 
17.00-18.30

FLYV MED MUSIKKEN

På Hjørring Musiske Skole skal vi flyve med 
musikken sammen med børnene. 
Vi skal synge, spille, hoppe, danse, klappe, 
lege og grine til musik.
Musik skaber glæde og nærvær for børn og 
deres voksne. 
Hop ombord på musikflyveren, så ser vi hvor 
højt musikken kan bære os.

Vendsyssel Kunstmuseum
Torsdag d. 6. oktober kl. 17-18.30

FLYV MED IND I KUNSTEN

På Vendsyssel Kunstmuseum findes mange malerier med høje himle og farverige skyer, 
fyldt med overraskelser, der bare venter på at blive opdaget. Find nysgerrigheden frem, 
og leg med, når vi sammen flyver ind i kunstens vidunderlige verden. Måske møder vi et 
svævende hus, en flyvende tallerken eller andre mystiske ting. Til slut går vi i værkstedet, 
hvor vi skal tegne, male, klippe og klistre vores egne fantasifulde skybilleder.

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 (45 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 FÅ LUFT UNDER VINGERNE og flyve rundt i kulturen!



Vendsyssel Historiske 
Museum 
Onsdag d. 18. jan. 2023 
kl. 17.00-18.30 

SKELETTER I MOSEN

Vendsyssel Historiske Museum tager jer 
med på en flyvetur med tidsmaskinen til 
dengang, man ofrede rigtige mennesker 
i mosen. I udstillingen Dødens Teater 
flyver vi flere tusinde år tilbage i tiden. 
Her kan vi se, hvordan jernaldermen-
nesket ofrede både dyr og mennesker i 
mosen og de mange skeletter og kranier 
kan fortælle om livet i jernalderen. Spiste 
de mon også slik om fredagen? Dyrkede 
de motion som os og hvor høje var de 
egentlig? Til slut prøver vi at lave vores 
eget jernalderskelet vha. pastaskruer, 
pap og limpistol. 

Vendsyssel Teater 
Mandag d. 7. november. 
2022 kl. 17 – 18.30
 

FRIKADELLE-KAJS FLUGT 
OVER PLANKEVÆRKET
På teatret er det altid skuespillerne, 
der står på scenen, men hvad sker 
der bagved? Hvem sørger for, at 
scenen fungerer, og at ting kan ske?
Kom og se hvad vores teknikere kan 
lave - måske kan de få ’Frikadelle 
Kaj’  til at flyve eller andre sjove og 
magiske ting!

Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 15. februar 2023
kl. 17-18.30

NATTER-GALE-LØJER
Kunne du tænke dig at være en fugl 
og flyve? Vi kan ikke give dig vinger, 
men du kan høre historien om den 
lille nattergal, der sang så smukt at 
det rørte kejseren af Kinas hjerte.   
Bagefter kan du lave flotte fugle-
masker og måske øve dig i at synge 
og fløjte som en nattergal.



FRIKADELLER MED TILBEHØR LAVES AF 

HVOR FÅR VI KULTUR OG FRIKADELLER?
Hjørring Musiske Skole, Nordbovej 5, 9800 Hjørring, tlf. 72334344
Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring, tlf. 96241050
Hjørring Bibliotek, Østergade 30, 9800 Hjørring, tlf 72334800
Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring, tlf. 98924711
Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads 15, 9800 Hjørring, tlf. 98924133


