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Kultur mod ensomhed - Aktivitetskatalog

Kære plejecentre, aktivitetscentre og botilbud

For tiden er det meste anderledes på grund af COVID-19. Vi er underlagt restriktioner, som begrænser 
besøg og aktiviteter. Derfor skal vi tænke anderledes og kreativt og finde nye måder at bevare fælles-
skaberne.

I dette aktivitetskatalog kan I finde de kulturelle arrangementstilbud, som I kan benytte jer af i starten 
af 2021.  Alle aktiviteterne er gratis for jer. I kataloget kan I se beskrivelser at de enkelte aktiviteter, kon-
taktinfo og de mulige dage hvor I kan benytte jer af tilbuddene. 

Bookning af aktiviteter

Aktiviteterne kan igangsættes, så snart der er indgået aftaler med arrangørerne. Seneste frist for boo-
king af aktiviteter er fredag den 11. december.

Husk:

•	 I skal selv tage direkte kontakt til arrangørerne og lave aftale om besøg hos jer.

•	 I kataloget findes der mange forskellige aktiviteter til forskellige målgrupper. Hvis man er i tvivl 
om hvorvidt en given aktivitet passer ind hos jer, eller i øvrigt har spørgsmål til aktiviteten, er I 
meget velkomne til at tage direkte kontakt til den enkelte arrangør. 

•	 Det er jeres ansvar at gældende restriktioner overholdes, så aktiviteterne gennemføres trygt og 
sikkert for alle parter.
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Hjørring musiske skole 

Kontakt Lina Franke vedr. arrangementer fra Hjørring Musiske skole: 

Mail: lina.franke.hedegaard@hjoerring.dk 

Tlf: 26217889 

1. Rytmik for de ældre og børnehavebørn 

Aktivitet: Når vi synger, danser og spiller musik med børn skabes et unikt samvær mellem voksne og 
børn, hvor nærvær, kontakt, musik og sang er i centrum for en sanselig oplevelse – en oplevelse, som 
beboerne på ældrecentret vil blive en del af, ved at lave rytmik sammen med børnene, og derved vil 
glæden og livskvaliteten øges for både ung og gammel. 

Praktisk: Ældrecentret får besøg af en gruppe børn fra en nærliggende børnehave sammen med pæda-
goger fra børnehaven og musikpædagog Tina Vestergaard fra Hjørring Musiske Skole. 

De ældre deltager sammen med børnene. (Eller observerer) 

Der vil være fokus på gamle sange og sanglege.

Varighed: ca. 45 min, 

Mulige datoer: 

Formiddage i uge 5, 6 og 7 2021 

2. DIGTE og arbejde med RYTMER 

Aktivitet: Sammen tager vi på en gåtur i en nærliggende park eller naturområde. Hvad SER, LUGTER, 
MÆRKER vi? 

Kan vi give det ord - eller beskrive det i en sætning? 

Tilbage på skolen sammenfletter vi ord og sætninger til et digt, som vi derefter undersøger for mulige 
rytmer. 

Undervisere Signe Wang Carlsen og Lina Frankę Hedegaard

Varighed: 

ca. 3 timer 

Mulige datoer: 

Januar 2021 
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3. Mail-art 

Aktivitet: 

Lave små kunstværker på kuverter og kort. Ideen er, at sende de små fine kunstværker til dem vi tæn-
ker på, men måske ikke kan være sammen med. 

Alle materialer medbringes. 

Underviser: Lina Franke Hedegaard 

Varighed: ca. 2 timer 

Mulige datoer: Januar 2021 

4. Tegning/perspektiv 

Aktivitet: Gennem små tegneøvelser fordyber vi os i perspektiv tegning. Afslutter med at komponere 
en egen tegning ved brug af perspektiv. 

Alle materialer medbringes. 

Underviser: Lina Franke Hedegaard 

Varighed: ca. 2 timer 

Mulige datoer: Januar 2021
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Kunstbygningen i Vrå
Aktiviteterne kan afholdes i Januar måned. 

Kontakt:

Mathias Kristensen 

info@kunstbygningenvraa.dk 

tlf. 28 73 76 95.

1. Fortælling om kunst og udvalgte værker 
Aktivitet: Denne aktivitet er fordelt over 3 gange –så der er noget ”fast” af se frem til. Vi kommer til 
beboelsesstedet og har medbragt et værk eller to. Vi fortæller om kunst generelt og om de medbragte 
værker. Der indbydes til dialog om værkerne.

 Varighed: 3 gange á 1 time, 3 timer i alt

2. Fortælling om kunst –som videoserie.
Aktivitet: Vi producerer en videoserie på 6 afsnit (á ca. 15 min.) med fortælling om kunst og udvalgte 
værker. I videoen stilles spørgsmål til publikum, som de kan diskutere. Videofil med hele serien sendes 
til beboelsesstederne og kan afspilles når som helst og gang efter gang.

3. Fortælling om kunst og workshop. 
Aktivitet: Vi kommer til beboelsesstedet og har medbragt et værk eller to. Vi fortæller om kunst gene-
relt og om de medbragte værker. Der laves en workshop, hvor deltagerne har mulighed for selv at male 
eller tegne - Vi stiller materialer til rådighed (papir, lærred, pensler, maling, blyant, kul, evt. model)

Varighed: ca.2,5 timer

4. Fortælling om den kendte maler Svend Engelund
Aktivitet: Vi kommer til beboelsesstedet og fortæller om maleren Svend Engelund. Vi fortæller om 
hans værker og har nogle værker med.

Varighed: 1-1,5 time
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Hjørring Grafisk Værksted
Kontakt: 

Julie Peter

juliepeter@hgv.dk husk at skrive Tryk på livet i emnefeltet.

1. Tryk på livet - Grafisk værksted i linoleumssnit

Aktivitet: På denne workshop vil du blive guidet igennem den grafiske process i at lave et linoleumstryk. Du 
snitter linoleumstrykket og Hjørring Grafisk Værksted sørger for det bliver trykt af vores professionelle trykker 
og vores rammeværksted rammer dit værk ind, herefter modtager du et eksemplar af dit eget kunstværk ind-
rammet samt 2 tryk der ikke er rammet ind.

 

Varighed: Selve workshoppen hvor vi finder på hvordan trykket skal se ud og snitter i linoleumspla-
derne tager 4 timer. Herefter vil der gå et par uger inden du får dit trykte og indrammede værk tilbage.

 

Mulige datoer: 18. 19. 20. 21. 22. januar.
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Vendsyssel Kunstmuseum
Kontakt: 

Museumsinspektør & Formidlingsansvarlig Cecilie Straagaard 

Mail: cs@vkm.dk 

Tlf: +45 98 96 43 26. 

1. Verden ifølge Hildebrandt – et erindringsspil om Hjørring

Aktivitet: Vendsyssel Kunstmuseum indbyder nu kommunens plejecentre, aktivitetscentre og botil-
bud til en eftermiddag i kunstens tegn, hvor en af museets dygtige formidlere kommer ud til jer – ud-
styret med gode historier om Hjørrings kunstneriske ener, Kristian Hildebrandt (1924-2011). Der vil bli-
ve læst op fra selvbiografien ’Et Uægte Barn Kræn Hil’, hvori kunstneren reflekterer over barndommen 
i Hjørring og sit kunstneriske arbejde. Under oplæsningen inviteres deltagerne til at gå på jagt efter 
motiver i Hildebrandts rige og særprægede billedunivers, når vi spiller en god, gammeldags omgang 
billedlotteri. Hildebrandts værker blander fantasi med hverdagsiagttagelser af livet i Hjørring – der vil 
således være rig mulighed for at vække minderne til live via kunsten. 

Arrangementet tilpasses deltagerne. 

Museet følger sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer om håndhygiejne og afstandskrav. 

I henhold til Covid-19 kan der forekomme ændringer undervejs. 

Arrangementet vil også kunne live streames. 

Varighed: 1-1½ time 

Mulige datoer: Arrangementet kan bookes via info@vkm.dk eller +45 98 92 41 33. 


