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Velkommen til en aktiv vinterferie!
For 10. år i træk tilbyder kommunen ”Aktiv Vinter”, og jeg håber, at rigtigt mange vil få
glæde af alle de mange og varierede tilbud, som foreningslivet og kulturelle institutioner
har udarbejdet for denne vinterferie.
Det prioriteres højt i Gentofte Kommune, at alle har mulighed for et rigt og varieret
foreningsliv.
Aktiv Vinter er en rigtig god måde at prøve en ny aktivitet og få nye venner – for måske
senere at få lyst til at melde sig ind i foreningen.
Alle de dygtige instruktører byder velkommen til en vifte af forskellige idrætsgrene og
kulturelle oplevelser i vinterferien.
God vinterferie og god fornøjelse!

Gentofte Rådhus, januar 2018

Hans Toft
Borgmester

Aktiv Vinter 2018
Kære Vinterferiebarn!
Her kan du læse om de mange aktiviteter, der er planlagt for denne vinterferie.
Tag dine forældre ved hånden, sæt jer sammen og find ud af, hvilken aktivitet, du gerne vil
prøve og hvornår.
Kære forældre!
Aktiv Vinter er et tilbud for børn, der bor i Gentofte Kommune eller går i skole i Gentofte
Kommune. Det gælder både folke-og privatskoler, lige fra 0. klasse og opefter.
En række foreninger og kulturelle institutioner slår dørene op i vinterferien og giver
børnene mulighed for at prøve netop deres aktivitet.
Læs nærmere under hver enkelt aktivitet om, hvilken aldersgruppe man henvender sig til.
Aktiviteterne afvikles i perioden den 12. – 16. februar 2018 (uge 7)
Der er et begrænset antal pladser. Ønsker vil blive indfriet i den rækkefølge, de modtages i
bookings systemet og i den udstrækning, det er praktisk muligt.
Ingen aktiviteter bliver aflyst på grund af dårligt vejr.
Der skal dog være mindst 10 deltagere tilmeldt en aktivitet, før den gennemføres.
Man skal være opmærksom på, at Aktiv Vinter er et aktivitetstilbud i eksisterende
foreninger med frivillige instruktører samt kulturelle tilbud, det vil sige, at der ikke er tale
om pædagogiske pasningstilbud.
Støtte til handicappede
Er dit barn handicappet og har brug for støtte er du meget velkommen.
Alle har mulighed for at tilmelde sig et hold med støtte.
Man er selvfølgelig velkommen til at deltage på flere hold, men der stilles kun støtte til
rådighed for et hold. Hvis man er tilmeldt flere hold skal man selv sørge for støtteperson.
Tilmeldingen skal foretages den første tilmeldingsdag så vi har god tid til at finde den rette
støtteperson til dit barn.
Husk at skrive det under feltet ”bemærkninger” i tilmeldingen i hvilken grad der er behov
for støtte eller andre forhold, der skal tages ekstra hensyn til.
Det er meget vigtigt, der står noget om dit barns udfordringer så instruktørerne har
mulighed for den bedste forberedelse til at tage imod dit barn så det bliver en god
oplevelse for alle.
Når din tilmelding er gennemført skal du sende en mail til mailadresse Fritid@gentofte.dk
så vi er opmærksomme på at der skal findes støtte til dit barn.
Foretages tilmeldingen senere kan det ikke forventes at der stilles støtteperson til
rådighed.

Vi ønsker alle en rigtig god vinterferie
Med venlig hilsen
Folkeoplysningsudvalget

Fægtning i Hellerup Fægte-Klub
Arrangør
Hellerup Fægte-Klub
Hvad
De tre musketerer og Zorro ville være chanceløse mod en moderne sportsfægter. Vi lærer
dig teknikken i moderne fægtning og træner din hurtighed, din koncentrationsevne og dine
reaktioner. Du lærer om de forskellige våben (fleuret, kårde og sabel) og om
konkurrencereglerne. Vi viser også en fægtefilm (De tre musketerer eller lignende) og
sammenligner filmteknikken med moderne fægteteknik. Dagene slutter vi af med en
konkurrence mellem deltagerne.
Betingelse for at deltage
Fra 2. klasse og opefter
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 i Hellerup Fægte-Klub, Strandparksvej 46, Hellerup Havn.
Indgang op ad trappen på bagsiden af
Hellerup Sejlklubs lokaler. Vi slutter kl. 15.00
Hvornår
Når du tilmelder dig fægtning, er det for 3 dage, den 12. – 14. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk (Sodavand kan købes på stedet), lange træningsbukser, T-shirt,
indendørs gymnastiksko og håndklæde. Husk at spise morgenmad, vi skal arbejde meget.
Max. antal deltagere
30
Pris
100 kr.

Amerikansk Fodbold i Gentofte Sportspark
Arrangør
Copenhagen Towers
Hvad
Kom og lær en masse om amerikansk fodbold og prøv en sport der stille store krav og
anderledes krav! VI har plads til alle! .
Betingelse for deltagelse
Fra 4. klasse og opefter
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Gentofte Sportspark, Ved Stadion 25, 2820
Gentofte
Hvornår
Når du tilmelder dig amerikansk fodbold, er det for 3 dage.
Den 12. – 14. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, fodboldstøvler hvis du har det og skiftetøj.
Max. antal deltagere
30
Pris
100 kr.

Karate i Kildeskovshallen
Arrangør
Charlottenlund Shotokan Karate Klub
Hvad
Spændende karateoplevelser i vinterferien. Kom og leg sammen med professionelle
instruktører (sortbælte). Karatesporten er meget mere end fysisk træning. Du og mange
andre børn vil sammen få nogle spændende og aktive dage. Afslutningen markeres med
karateprøve (graduering), hvor du vil få mulighed for at bestå den første karategrad – hvidt
bælte med gul stribe – som bevis på dine færdigheder. Dette udleveres som et flot diplom,
der ved start i klubben ombyttes til et bælte.
Vi tilslutter os Gentofte Kommunes Kostpolitik og opfordrer til at medbringe sund mad og
drikke.
Betingelse for at deltage
Fra 1. klasse og opefter.
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Kildeskovshallen hal 1, Adolphsvej 25, 2820
Gentofte
Hvornår
Når du tilmeldes karate er det for 3 dage, den 12. – 14. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk (ingen sodavand og slik) og løsthængende træningstøj. Der trænes
i bare tæer.
Max. antal deltagere
60
Pris
100 kr.

Udspring i Kildeskovshallen
Arrangør
Lyngby Udspring, Gentofte Afdl.
Hvad
Synes du det er sjovt at springe ud fra vipper og kan lide at hoppe og lege, så er udspring
lige noget for dig.
Betingelse for at deltage
Fra 1. klasse og opefter.
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Kildeskovshallen udspring bassinet. Adolphsvej 25,
2820 Gentofte
Hvornår
Når du tilmeldes udspring er det for 3 dage, den 12. – 14. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, shorts, t-shirt, badetøj, håndklæde og godt humør
Max. antal deltagere
40
Pris
100 kr.

Håndbold i Maglegårdshallen
Arrangør
Hellerup Idræts Klub, Håndboldafdelingen
Hvad
Er du den næste Mikkel Hansen? Du vil lære kasteteknikken, fintespillet, koordinering af
kroppen samt måling af hvor hårdt du kan skyde. Der vil være massere af konkurrencer,
og du vil prøve at kunne spille flere håndboldkampe.
Betingelse for at deltage
Fra 2- 4. klasse
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900
Hellerup
Hvornår
Når du tilmeldes håndbold er det for 3 dage, den 12. – 14. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, indendørs fodtøj, evt. håndbold hvis en sådan haves, godt humør
og masser af energi.
Max. antal deltagere
30
Pris
100 kr.

Hockey i Bakkegårdshallen
Arrangør
Gentofte Hockey Klub
Hvad
Kom og prøv en sjov og anderledes sport hvor piger og drenge spiller sammen. Vi laver
nogle forskellige øvelser så du lærer at holde stokken og skyde til bolden, og vi slutter af
med at spille kamp. For at passe på dig selv må du meget gerne medbringe benskinner og
evt. en tandbeskytter. Hvis du ikke har dette, så har klubben noget du kan låne.
Betingelse for at deltage
Fra 3.- 5. klasse
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Bakkegårdshallen, Skolebakken 20, 2820 Gentofte
Hvornår
Når du tilmeldes hockey er det for 2 dage, den 12. – 13. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, benskinner og evt. tandbeskytter
Max. antal deltagere
20
Pris
100 kr.

Fodboldskole hos Gentofte-Vangede Idrætsforening
Arrangør
Gentofte-Vangede Idrætsforening.
Hvad
Er du til fodbold? Spiller du i dag eller har du bare lyst til at prøve sporten af i et par dage?
GVI har både fokus på pige og drenge fodbold og derfor er også plads her i ugen til både
drenge og piger. Vi håber meget der kommer piger nok så vi kan samle pigerne i rene
pigegrupper. Så piger, hold jer ikke tilbage for drengene. Friske piger spiller fodbold
ligesom de friske drenge gør det. For de yngstes vedkommende vil der være fokus på at
”lege” fodbold spillet ind, via forskellige koordinationsøvelser og boldlege, for de størres
vedkommende vil der være mere fokus på den individuelle tekniske og taktiske udvikling.
Udgangspunktet er fodbold for alle grupperne og den tekniske, taktiske, fysiske go sociale
side af spillet, for individet og for teamet. Hertil kommer forskellige former for boldspil og
idrætsaktiviteter i naturen med et formål at træne perceptionsevnen, koordinationen,
samarbejdet og for at give spænding og opleve glæde.
Betingelse for at deltage
Fra 0. klasse og opefter
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i vores klubhus, Mosebuen 28 B, 2820 Gentofte.
Hvornår
Når du tilmelder dig fodboldskole, er det for 3 dage.
den 12. – 14. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, sportstøj, fodboldstøvler, indendørs sportssko og
benskinner.
Max. antal deltagere
70
Pris
100 kr.

Kidsvolley i Ordruphallen
Arrangør
Gentofte Volley
Hvad
Kidsvolley er et spil, som er en kæmpesucces for børn i de mindre klasser op til og med 56 klasse. Der bliver afholdt skolestævner i kidsvolley over hele landet. I kidsvolley slår man
ikke altid til bolden, når man spiller. Ofte griber og kaster man - det gør spillet meget
lettere end almindelig volleyball. Idéen i spillet er den samme som i almindelig volleyball.
Man spiller på et hold, og det gælder om at udspille holdet på den anden side af nettet.
Der er masser af bold, bevægelse og sjov i kidsvolley.
Betingelse for at deltage
Fra 1. klasse til 5. klasse
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 i Ordruphallen, Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund
Hvornår
Når du tilmelder dig kidsvolley, er det for 2 dage. Du skal vælge mellem 2 perioder,
den 12. – 13. februar eller
den 14. – 15. februar 2018.
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, sportstøj, gummisko, langærmet sweatshirt eller lignende og
håndklæde.
Max. antal deltagere
30 pr. hold
Pris
100 kr.

Ridning i Ordrupdal Rideklub – Pyttur
Arrangør
Ordrupdal Rideklub

Hvad
Dagene i Ordrupdal Rideklub vil være en blanding af ridning, omgang med heste, diverse
lege og hjælp i stalden. Vi lægger vægt på, at du bliver fortrolig med hestene og
håndtering fra jorden, så du får en god ride oplevelse. Det er udelukkende islandske heste,
der rides på.
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 i klubben, Mosehøjvej 29, 2920 Charlottenlund og slutter kl. 15.00
Hvornår
Når du tilmelder dig ridning er det for 2 dage, den 12. – 13. februar 2018
Betingelse for at deltage
Fra 1. klasse og opefter
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, fornuftigt tøj, ride hjelm eller cykelhjelm og støvler med hæl.
Max. antal deltagere
30
Pris
100 kr.

Badminton i Gentofte Badminton Klub
Arrangør
Gentofte Badminton Klub
Hvad
Har du lyst til at prøve at spille badminton, så har du muligheden for at prøve dette i
Gentofte Badminton Klub. Vi har planlagt aktive dage, hvor man lærer at holde på en
ketcher, og samtidig lærer man at få fjerbolden i spil på banen. Træningen foregår også
via leg på banen, da det skal være sjovt at spille. Man lærer også lidt om reglerne på en
badmintonbane.
Betingelse for deltagelse
Fra 0. - 4. klasse.
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Gentofte Badminton Klub, Ved Stadion 4, 2820
Gentofte.
Hvornår
Når du tilmelder dig badminton, er det for 2 dage, du kan vælge mellem 2 perioder:
den 12. – 13. februar eller
den 14. - 15. februar 2018
Husk at medbringe
Stor madpakke, drikkedunk, ketcher - hvis du har en (ellers låner du en af klubben),
indendørssko (ikke med sorte såler), sportstøj og håndklæde. Det er vigtigt, at man
medbringer sit gode humør, og samtidig lysten til at lære denne sportsgren at kende.
Max. antal deltagere
30 pr. hold
Pris
100 kr.

Basketball i Gentofte Sportspark – hal B
Arrangør
Basketballklubben SISU
Hvad
Hvis du er interesseret i basketball og synes, at det er sjovt at drible og skyde, er
basketball lige noget for dig. Kom og prøv, hvor god du kan blive på kort tid. Du behøver
ikke at kunne spille i forvejen, du skal nok få det lært. Hvis du har en basket bold, er du
velkommen til at tage den med.
Betingelse for deltagelse
Fra 1. - 4. klasse
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Gentofte Sportspark, Hal B, Ved Stadion 14, 2820
Gentofte.
Hvornår
Når du tilmelder dig basketball, er det for 3 dage.
den 12. – 14. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk og sportstøj
Max. antal deltagere
60
Pris
100 kr.

Svømning i Kildeskovshallen
Arrangør
Gentofte Svømmeklub
Hvad
Gennem leg arbejder vi med svømningens grundbegreber/elementer i vandet. Hvis du kan
svømme lidt på forhånd, kan du mere efter de to dage. Derudover skal vi lege på land,
hygge os og have det sjovt.
Betingelse for at deltage
Fra 0. klasse og opefter.
Du skal være tryg ved vand, dvs. du må ikke være bange for at få hovedet under vand.
Dette er meget vigtigt.
Vi svømmer primært i 25 m bassinet.
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Kildeskovshallen, Svømmehal, Adolphsvej 25, 2820
Gentofte.
Hvornår
Når du tilmelder dig svømning, kan du vælge mellem 2 perioder:
Den 12. – 13. februar eller
Den 14. – 15. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, indendørs gummisko, træningstøj, shorts, 2 stk. t-shirts, badetøj, 2
håndklæder og svømmebriller. Hårelastik, hvis du har langt hår, gerne badehætte.
Max. antal deltager
30 pr. hold
Pris
100 kr.

Introduktion til skateboard
Arrangør
Skater instruktør Kim Batiste
Hvad
Brug vinterferien til at udfordre dig selv på skateboard. 2 instruktører vil sikre niveauinddelt undervisning for både nybegyndere og øvede. Vær dog opmærksom på, at
undervisningen repeteres på hvert hold. Du kan låne board og sikkerhedsudstyr, hvis du
ikke selv har. Vi står på Jägers både inde i hallen og udenfor, hvis vejret tillader det.
Betingelse for at deltage
Fra 1. klasse og opefter
Hvor
Vi mødes på Jägers, Gentofte Sportspark, Ved Stadion 18, 2820 Gentofte
Hvornår
Vælg mellem 6 hold:
Mandag den 12. februar kl. 9.00-11.30
Mandag den 12. februar kl.12.30-15.00
Tirsdag den 13. februar kl. 9.00-11.30
Tirsdag den 13. februar kl. 12.30-15.00
Onsdag den 14. februar kl. 9.00-11.30
Onsdag den 14. februar kl. 12.30-15.00
Du er velkommen til at blive og hænge ud og se på de andre der træner.
Husk at medbringe
Madpakke og drikke
Tag varmt tøj på, hallen er ikke opvarmet.
Max antal deltagere
14
Pris
100 kr. pr. hold

Capoeira i Gersonshallen
Arrangør
Capoeira sul da bahia
Hvad
Brasiliansk kampkunst-øvelser som styrker kroppens balance og koordination. Sjovt og
legende for både drenge og piger med god energi, kamp, musik og sang.
Betingelse for deltagelse
Fra 1. klasse og opefter
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 i Gersonshallen i spejlsalen, Gersonsvej 45, 2900 Hellerup og
slutter kl. 15.00
Hvornår
Når du tilmelder dig Capoeira er det for 2 dage:
den 15. – 16. februar 2018.
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, træningstøj og inde sko
Max. antal deltagere
30
Pris
100 kr.

Springgymnastik og Parkour i Kildeskovshallen
Arrangør
LG Gymnastik
Hvad
Vi starter ud med at sige godmorgen og lære hinanden lidt at kende. Derefter går vi i gang
med opvarmning og har et par timer med springgymnastik. Efter frokost vil der være en
times tid med lidt teori, teambuilding og hygge, hvorefter vi slutter af med parkour.
Betingelse for at deltage
Fra 3. – 4. klasse
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Kildeskovshallen, Hal 2, Adolphsvej 25, 2920
Charlottenlund
Hvornår
Når du tilmelder dig springgymnastik og parkour er det for 2 dage. Du kan vælge mellem 2
hold:
den 12. – 13. februar 2018 eller
den 14. – 15. februar 2018

Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, kondisko og tøj du kan bevæge dig i
Max antal deltagere
20
Pris
100 kr. pr. hold

Ishockey i Gentofte Sportspark
Arrangør
Gentofte Stars
Hvad
Gentofte Stars inviterer dig til 2 dage med sjov, leg og ishockey. Gentofte Stars trænere vil
undervise og fortælle om ishockey. Du vil lære at skøjte og de grundlæggende elementer i
ishockey.
Betingelse for at deltage
Fra 0. – 2. klasse
Hvor
Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i skjøtehallen i Gentofte Sportspark.
Hvornår
Når du melder dig ishockey er det for 2 dage:
den 12. – 13. februar 2018
Husk at medbringe
Madpakke, drikkedunk, håndklæde, sved- og skiundertøj, løbesko og træningsdragt.
Alt udstyr inkl. Skøjter lånes af Gentofte Stars.
Max antal deltagere
50
Pris
100 kr. pr. hold

Rollespil på Garderhøjfortet med Eventyrridderne
Arrangør
Eventyrridderne og børnekulturkonsulent Hilde Østergaard
Hvad
Er du interesseret i live rollespil, så er det her du skal være med: Eventyrridderne lærer
nye rollespillere op inde i det gamle forts eventyrlige omgivelser, og du kommer igennem
følgende program:
Våben-workshop: Her lærer du at lave sikre og bløde våben til rollespil. Lær alle
sikkerhedskravene og få fif til hvordan du laver et godt og holdbart våben, som også går
igennem sikkerhedskontrollen. Vi arbejder med bambus, liggeunderlag og gaffatape.
Regler & Roller: Vi bruger en hel dag til at gennemgå spilleregler til rollespillet. Her viser
Eventyrridderne også en eller flere små eventyrfilm om rollespil, billeder af de forskellige
racer, klassifikationer, og gennemgår via øvelser og skuespil alle spilleregler, lige fra kamp
til brug af lommetyveri, bonk-køller, gifte og magiske låse. Det er også i denne workshop
at du opbygger din egen rolle, vælger dine evner og finder på dit navn og din
baggrundshistorie til rollen.
Ridder-træning samt Stunt & drama: I forbindelse med vores Regler & Roller-workshop
lærer du at kæmpe godt, og ikke mindst sikkert, med dit rollespilssværd. Du skal også
igennem en del drama-øvelser, trænes i stunt-teknikker og undervises i almen
ridderlighed.
Live-rollespil: Den sidste dag laver vi et rigtigt live-rollespil ude på fortets spændende
grund og område, hvor du skal spille den rolle, du selv har skabt, og her bruger du alle
spillereglerne i spillet - det er ikke kun kamp.
Her får du kostume på (vi har kostumer med til alle), du skal sminkes, og skal du spille
elever, får du sat spidse elverøre på. Under hele spillet spiller du din rolle så godt du kan,
og du og dit hold får en eller flere missioner i spillet, som I skal løse.
Alder
Fra 1. – 8. kl
Hvor
Garderhøjfortet. Adressen er Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte.
Hvornår
Når du tilmelder dig, er det for 3 dage: onsdag den 14. - 16. februar 2018, alle dage
klokken 10 – 14.
Husk at medbringe
Praktisk tøj og sko, både til ude og inde – vi skal nemlig være ude noget af tiden, så det er
vigtigt at du har skiftetøj/varmt tøj med, der passer til vejret. Madpakke og drikkevarer.
Max. antal deltagere
40
Pris
100 kr

Print i lange baner
Arrangør
Skaberiet i samarbejde med børnekulturkonsulent Hilde Østergaard
Hvad
I løbet af 3 dage kan du både designe dit eget gavepapir og bygge en plakat! Den første
dag arbejder vi med at male figurer, som egner sig til at blive sat op i gentagende mønstre.
Du lærer forskellige maleteknikker. Den anden dag bygger du med en masse forskellige
materialer, så det bliver et helt personligt kunstværk. Den tredje dag laver vi dine
kreationer om til print - dit maleri bliver til dit eget personlige gavepapir, og dit lille byggeri
bliver til en kreativ plakat. Vi taler om, hvordan dine kreationer bliver til produkter, som kan
sælges, og udvalgte produkter bliver efterfølgende solgt af Skaberiet i foreningens
webshop. Du får selv et eksemplar af dit gavepapir og din plakat med hjem.
Betingelse for at deltage
Fra 3. – 6. klasse
Hvor
Vi mødes i den gamle KTAS bygning på Adolphsvej nr 59, 2820 Gentofte 1. sal, hvor
Skaberiet holder til.
Hvornår
Når du tilmelder dig Print i lange baner er det for alle tre dage, Mandag den 12., onsdag
den 14. og fredag 16. februar. 2018, hver dag klokken 9.30 – 14.30.
Bemærk at det kun er hver anden dag, der er workshop.
Husk at medbring
Madpakke og drikkevarer
Max. antal deltagere
20
Pris
100

Klip dit eget verdensbillede
- kunstworkshop om liv og død med papir i Peter Callesens univers på Øregård Museum
Arrangør
Øregård Museum, billedkunstner Hanne Ravn Hermannsen og børnekulturkonsulent Hilde
Østergaard.
Hvad
Kunstneren Peter Callesen arbejder med det blanke A4-papir, som han folder, skærer og
klipper både alvorlige og humoristiske motiver af. På Øregaard Museums forårsudstilling
får I chancen, for at gå på opdagelse i Callesens forunderlige og til tider foruroligende
papirunivers.
Sammen med billedkunstner Hanne Ravn Hermannsen skal I undersøge, hvordan
Callesen skaber fortællinger med gys og grin og hvordan han arbejder med menneskelige
følelser som skrøbelighed, komik og uhygge. Vi mødes på Øregaard Museum og
begynder med en omvisning i udstillingen, hvorefter vi tegner skitser af udvalgte værker.
Herefter afprøver I selv A4 papirets muligheder og arbejder med klippe-, skære-, folde- og
pop-up-teknikker. Vi undersøger hvilke 3D-konstruktioner, vi kan bygge og hvor høje tårne
og slotte vi I fællesskab kan lave. I kommer til at bruge oplevelserne fra udstillingens
værker, til at skabe jeres egne nye papir-historier og komiske eller mærkelige situationer
fra jeres egen hverdag. Sidste dag slutter vi af med en lille udstilling.
Betingelse for at deltage
Fra 3. kl.
Hvor
Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup
Hvornår
Når du tilmelder dig Klip dit eget verdensbillede er det for 3 dage:
den 14. - 16. februar 2018, hver dag fra klokken 10 – 14.
Husk at medbringe
Madpakke og drikkevarer
MAX. ANTAL DELTAGERE
20
Pris
100

Musik og computer på Musikskolen
Arrangør
Gentofte Musikskole, musiker og komponist Jesper Ørberg og trommeslager Thomas
Præstegaard
Hvad
Kan du godt lide at lave musik på din computer eller at spille på rigtige instrumenter?
Så er den her workshop måske noget for dig.
Du lærer at producere et nummer fra den første idé, til nummeret kan lægges ud på
YouTube eller Soundcloud. Mange af de hits, der ligger øverst på hitlisterne, er lavet af
hit-makers. Du vil stifte bekendtskab med udtryk som songwriters, track-makers, top-liners,
chord progression, m.v.
Jesper Ørberg er professionel musiker og komponist. Thomas Præstegaard er
professionel trommeslager.
Betingelse for at deltage
fra 4. – 6. kl.
Du skal enten spille et instrument eller synes, at det er sjovt at arbejde med computer.
Måske kan du begge dele.
Hvor
Kulturskolerne, Duntzfelts Alle 8, 2900 Hellerup
Hvornår
Når du tilmelder dig Musik og computer, er det for 2 dage:
den 12. - 13. februar, begge dage klokken 10 – 14.
Husk at medbringe
Madpakke og drikkevarer
Det er en fordel, hvis du medbringer dit eget instrument/din egen computer, så du også
kan arbejde videre derhjemme, men det er ikke nødvendigt for at deltage.
Max. Antal deltagere
15
Pris
100 kr

Kildeskovshallen har åben i vinterferien
Svømmehallen har åbent i hele vinterferien.
I denne periode er børnebassinet åbnet fra kl.10 og der er legetøj i 25m bassinet.
Åbningstider i skolernes vinterferie, som er den 12. – 18. februar 2018:
Mandag kl. 6.30-22.00
Tirsdag kl. 6.30-20.00
Onsdag kl. 6.30-22.00
Torsdag kl. 6.30-20.00
Fredag kl. 6.30-19.00
Lørdag/søndag kl. 8.00-15.30
Bemærk venligst:
Billetsalget og indgang lukker ½ time før de anførte sluttider.
Omklædningsrummene lukker ½ time efter de anførte sluttider.
Kildeskovshallen
Adolphsvej 25
2820 Gentofte
Tlf. 39 77 44 00

Ishallerne i Gentofte Sportspark har også åbent i vinterferie.
Vinterferien uge 7 – 12.-16. februar 2018
Skøjteudlejningen er åbent alle dage til offentligt løb.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Ishal 1
Offentligt løb
Kl. 9-16
Kl. 9-18
Kl. 9-16
Kl. 9-22
Kl. 9-16

Weekenden normal åbningstid og IsDisco.

Ishal 1 /Ishal 2
Offentligt løb
Weekend
Lørdag

kl. 15-18.40

Søndag

Kl. 12-20

(Ishal2)

og IsDisco Kl. 18.40-22

(skifter fra Ishal2 til Ishal1 16.50)

Tilmelding og betaling
Tilmelding og betaling foregår direkte via link i Aktiv Vinter 2018 kataloget via vores
selvbetjeningsløsning.
Du tilmelder dit barn ved at klikke på datolinket under beskrivelsen af den enkelte aktivitet.
Linket er først aktivt fra den tirsdag den 30. januar 2018 kl. 9.00.
Har du spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Kultur,
Unge og Fritid på 39 98 55 85 fra den 30. januar 2018
Bemærk venligst, at vi ikke kan booke en plads til dig, men udelukkende hjælpe og
vejlede.
Betaling
Hver aktivitet koster 100 kr. + gebyr.
Alle aktiviteter skal betales ved tilmelding og kan kun gennemføres med betalingskort.
Alle betalingskort modtages.
Hvis du ikke står på instruktørernes deltagerliste, kan du ikke deltage på holdet.
Afbud
Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage, så andre kan få glæde af den
ledige plads. Afbud meldes på tlf. 39 98 50 11.
Venteliste
Hvis der ikke er flere ledige pladser på den ønskede aktivitet, kan du blive skrevet på en
venteliste. Hvis der bliver ledige pladser, modtager alle på ventelisten en mail med et link
til aktiviteten, og pladsen fordels efter først-til-mølle princippet.
Dvs. at ALLE har samme mulighed for en plads.
Der er ikke længere nummerering på ventelisten.
Forsikring
Vi gør opmærksom på, at Gentofte Kommune ikke har en forsikring, der dækker ved
ulykkestilfælde. Det er således på eget ansvar at deltage.
Bemærkninger
Husk at skrive under bemærkninger, hvis der er nogle særlige forhold vi skal tage hensyn
til. Det er til stor hjælp for instruktørerne
Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om selve aktiviteten, er du velkommen til at kontakte
Kultur, Unge og Fritid på tlf. 39 98 50 11 i rådhusets åbningstid.

KLIK HER FOR AT GÅ VIDERE TIL TILMELDING TIL DE
ENKELTE AKTIVITETER

