
BØRNE– OG 
KULTURFESTIVAL

Cirkusborgen den 25.-27. maj 2016
i Kulturhus Kappelborg



 

Så er tiden inde til en masse glade, 
dejlige og smilende børn og voksne 
skal indtage Kappelborg i tre forrygen-
de dage.

I årets festival 2016 vil der deltage 
mange flere børn og voksne, idet det 
tidligere Fyrtårn er blevet udvidet og 
omdøbt til DISTRIKT NORD. 

Det betyder, at vi har fået to ekstra 
børnehaver samt alle dagplejere med 
i Børne- og Kulturfestivalen. Der skal 
lyde et stort velkommen til Mariehø-
nen i Jerup og Molevitten i Elling samt 
alle dagplejere fra Skagen til Strand-
by/Elling.

Temaet i år er CIRKUSBORGEN, så vi 
skal gøgle, sminkes, synge og optræde 
for og med hinanden. 

Cirkusbørn og -voksne med maling 
i ansigtet, farvestrålende t-shirts og 
spontane indslag/klovnerier vil man 
komme til at opleve alle tre dage.

Alle børnehaver har i år haft et fanta-
stisk samarbejde med musikskolen. Vi 
startede vores forberedelser i januar 
måned, hvor den dygtige musiklærer 
Kristina kom rundt i alle husene og 
øvede sange - til stor glæde for alle. 
Herefter øvede alle videre i eget hus. 
Vi glæder os til at vise hinanden, hvor 
dygtige vi er blevet fredag den 27. maj 

til den store optræden sammen med 
Kristina.

På Kappelborg vil man kunne deltage 
i fire forskellige værksteder:
• Gøglerværksted: Hvor der vil leges 

med balance, akrobatik og meget 
andet.

• Ansigtsmaling-værksted: Her kan 
alle blive sminket med festlige cir-
kusfarver - måske en rød næse.

• Musikværksted: Michael Back + to 
voksne laver sjov via musik, sang, 
dans og leg.

• Mobilt værksted: To-tre Christiania-
cykler kører på små ture i byen og 
laver spontant gøgleri/klovneri.

Alle børn fra nær og fjer er meget vel-
komne til at deltage i festlighederne. 
Byens fire børnehaver bor på Kappel-
borg disse tre dage fra morgen til efter-
middag. Ålbæk Børnehave, Mariehønen 
i Jerup, Ellings børnehave Molevitten, 
vuggestuen Regnbuen samt dagplejere 
vil kigge forbi hver dag.

Fredag vil Kappelborg syde af spænd-
te børn og voksne, da vi alle skal lave 
vores egen forestilling på skift og alt 
sammen kulminerer med forrygende 
afslutning med Michael Back med 
band.

Alle er meget velkomne til at tage 
familien, tæppe og hyggekurv med og 
deltage i festlighederne sammen med 
børnene.

CIRKUSBORGEN



Program for de tre festivaldage

Onsdag den 25. maj

6.45 Cirkusborgen åbner

9.30 Festivalen åbner, med åb-
ningstale v/Lars IIum

 Agnethe med børnekor fra 
musikskolen synger sange, 
som er øvet i børnehaverne

10.30 Værkstederne åbner

12.00 Frokost

13.00 Værkstederne åbner igen

14.30 Værkstederne lukker

14.30 Michael Back spiller på sce-
nen fra kl. 14.30-15.00

16.30 Festivalen lukker

Torsdag den 26. maj

6.45 Cirkusborgen åbner

9.30 Værkstederne åbner

10.30 ”Loppe cirkus” største børn 
fra vuggestuer + dagplejere 
vil optræde

11.00 Værkstederne åbner igen

12.00 Frokost

13.00  Værkstederne åbner igen

14.30 Værkstederne lukker

14.30 Michael Back spiller på sce-
nen fra 14.30-15.00

16.30 Festivalen lukker

Fredag den 27. maj

6.45 Cirkusborgen åbner

9.30 Fælles cirkussminkning til 
alle børn og voksne!

10.30 Børnehavernes Cirkusfore-
stillinger med musiklærer 
Kristina, Fyrrekrat, Trindelvej 
og Mattisborg

11.30 Frokost

12.30 Børnehavernes Cirkusfore-
stillinger, med musiklærer 
Kristina, Pilekrattet, Mole-
vitten, Ålbæk Børnehave og 
Mariehønen

14.00 Fælles afslutning for børn og 
forældre med Michael Back 
med band fra kl. 14.00-15-00

15.45 Børne- og Kulturfestiva-
len 2016 afsluttes efter tre 
fantas tiske dage



Skagen Børne- og Kulturfestival arrangeres af:
Distrikt Nord (byens fire institutioner og vuggesten samt Ålbæk, Jerup og 
Ellings institutioner og dagplejen)

Sponsorerne i år er:
Kulturhus Kappelborg Guldregn
Brugsen, Skagen Meny, Skagen
Sparekassen Vendsyssel FF Skagen, Denmark
Skagen Havn Skagen Festival
EzeePrint Kafbu

Arrangørgruppen takker alle vores uundværlige sponsorer for den fantastiske 
opbakning, som hvert år gør det muligt for os at skabe tre spændende dage. 

Der vil være et væld af oplevelser og aktiviteter for børn i Skagen (i Frederiks-
havn kommune) og til de feriebørn, der finder vej til Kulturhuset. Det havde 
ikke været muligt at gennemføre dette store arrangement uden denne op-
bakning.


