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Eventyrlige
H.C. Andersen
★★
Børnekulturnatten i Høje-Taastrup Kommune
Sekretariatet
Taastrup Børnebibliotek
Taastrup Stationscenter
Selsmosevej 2
2630 Taastrup
Tlf. 43 35 20 00

★
★
★

KULTURPAS

★★★

★ ★★ ★
★

Alle børn og voksne skal have et Kulturpas for at deltage i aktiviteter.

PRIS 25 KR.
Købes på alle biblioteker fra 20. september 2005. ELLER på selve aftenen
overalt, hvor der er aktiviteter.

ÅRETS TEMA 2005 - EVENTYRLIGE H. C. ANDERSEN
Åbningsceremoni
Kl. 14.30 Børn fra Hedehusene går i optog til Hedehuset.
Kl. 15.00 Borgmester Anders Bak åbner Kulturnatten i Hedehuset
Kl. 15.15 Amatørteatret BATCOL’s børne- og juniorgruppe opfører “Hyrdinden
og skorstensfejeren” frit efter H.C. Andersens eventyr.

Kl. 15.30 Sammen med Linda Alsbæk fra Ansgarkirken synger vi “Leve som
dem” fra Disney’s “Den lille havfrue”.
Afslutningen – Eventyrlig lys, form, linier og skygger
Kl. 22.45 Domhuspladsen på Køgevej (i tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet til Medborgerhuset)
Børnekulturen siger godnat med en udstilling af store lysende
lanterne-skulpturer af pil og papir, der når de tændes tegner skygger
i natten. Arrangeret af Billedskolen.
Musikskolen underholder og formanden for Fritids- og Kulturudvalget
Conny Trøjborg Krogh afslutter børnekulturnatten 2005.
Vi glæder os til at se dig til en eventyrlig aften i H. C Andersens fodspor!
GOD FORNØJELSE
Koordinatorgruppen for Børnekulturnatten 2005 i Høje-Taastrup Kommune
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★★

★★

★
Taastrup
Børnebibliotek
•Taastrup Børnebibliotek

★
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Taastrup Stationscenter
Selsmosevej 2
Taastrup

•Kl. 19.00 – 23.00
•Alle aldre
Kl. 20.00 – 21.00:
EN “H.C. ANDERLEDES” FORTÆLLING OM CARLA & ÆRTERNE
Dorte Abrahamsen fortæller om Carlas rejse fra anderledes til forskellig.
Om en pige, der føler sig ensom, og ikke nøjes med at drømme om, at der et
eller andet sted i verden findes en, der forstår
hende.Hendes rejse fører hende gennem et
landskab, hvor eventyrlige figurer vikler sig ud
og ind i Carlas historie, med mere eller mindre
tydelige spor efter en gammel digter.
Kl. 19.00 – 23.00:
PAPIRKLIP – EN UDSTILLING OG
EN WORKSHOP
H.C. Andersen var også meget dygtig til at lave
papirklip. Børnebiblioteket arrangerer en udstilling af hans papirklip i print
fra Odense Bys Museum.
Inspireret af udstillingen vil
børnebibliotekarerne hjælpe
dig og vise en teknik, hvor
du kan lave flotte papirklip
i forskellige former og farver.

★
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★★

★
Hedehusenes Børnebibliotek

★★

• Hedehusenes

Børnebiblioktek
Hovedgaden 516
Hedehusene

• Kl. 19.00 – 23.00
• Alle aldre

★

★

★
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Kl. 20.00 – 20.30 og
kl. 21.00 – 21.30 :
HISTORIEDAMEN Mariane Josefsen fortæller H.C. Andersens
eventyr. Mariane er en levende
fortæller, der fører tilhøreren
ind i et rum, hvor historien
udfolder sig, og hvor de indre
billeder, fantasien og drømmene lever.
PAPIRKLIP – EN UDSTILLING.
H.C. Andersen var også meget
dygtig til at lave papirklip.
Du kan se en udstilling af hans
berømte papirklip i print fra
Odense Bys Museum.
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Side 4

★ ★★

★ Amatørteatret Batcol

★

3 •Hedehusene skole

Græshøjvej 4
Hedehusene
Vi mødes i skolens hall.
Der er markeret med flag.

•Kl. 18.00 – 22.00 forestilling

kl. 18.30 kl. 19.30, kl. 20.30 og kl. 21.30

•For alle aldre
Vi vil fejre 200 året for H C. Andersen fødsel ved at opføre 3 små stykker
dramatiseret ud fra hans mindre kendte eventyr.
Hvorfor?
Jo. Fordi H.C. Andersen har skrevet et væld af eventyr, men det er kun en
håndfuld, vi kender.
Vi møder først H C. Andersen.
Derefter opføres
“Den uartige dreng”
“Boghveden” og
“To jomfruer”.
Efter sidste forestilling drager vi til Taastrup til slutarrangementet.

★
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★★
★
★
★ ★
Taastrup Amatørscene
Snedronningen af H.C Andersen

★
4

•Taastrup Amatørscene
Fredensvej 1,Taastrup

•Kl. 19.00 – 22.00
•For alle aldre – store og små
Da troldspejlet knuses og “går i mange tusinde, millioner, billioner og endnu flere stykker”, får Kay en splint i øjet og i hjertet. Da bliver alt forandret for ham, for spejlet var
forhekset af en rigtig ond trold, Djævlen selv. Alt, der er godt, tager sig pludselig ilde
ud, og det, som er slet, bliver endnu værre.
Lokket af hendes skønhed og kulde følger Kay Snedronningen, indtil hun med magt
fører ham helt op til sit slot i det kolde nord. Snedronningen kysser kuldegyset af Kay,
så selvom han er blå, ja næsten sort, så fryser han ikke. Men hans hjerte er så godt
som frosset til en isklump.
Gerda, som elsker Kay af hele sit hjerte, savner sin legekammerat vældigt. Hun sætter
sig for at finde ham. Da hun ikke har fået en splint af spejlet i øjet, kan hun se, at der
er mangt og meget i verden, der vil hende det godt i hendes søgen efter Kay. Både floden, kragen, en røverpige og et rensdyr hjælper hende på vej mod nord til
Snedronningens slot. Og det bliver hendes tårer, der optør Kays iskolde hjerte.
Kom ned på Taastrup Amatørscene og oplev en prøve på dette dejlige stykke
af H.C. Andersen. Vi holder åben prøve fra kl. 19.00 – 22,00 hvor folk er velkommen til at kigge ned på scenen og se, hvordan sådan en prøve spinder af.
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Taastrup Teater og
Teaterkliken præsenterer
Danmarks eneste tyrkiske børnekor og – orkester!

•Taastrup Teaters Kafé
Kjeld Abells Plads
2630 Taastrup

•Kl. 18.30 og kl. 19.00.

To koncerter af 20 min.

•For alle aldre
Under ledelse af Erol Sarikaya synger de 50 elever i alderen 7-17 år tyrkiske
og danske folkemelodier. Børnekoret akkompagneres af et orkester med darbuka,
bendir, saz, harmonika og baolama på instrumentlisten.
Elever fra dramaskolens tyrkiske dramahold akkompagnerer eventuelt musikken i
cafeen med dans og skuespil.
Kulturnat-gæster er velkomne i Kafeen indtil kl. 19.30 idet der skal være plads
til publikummet til aftenens forestilling, Deadline, som vises af teaterenheden
SubUrb, Taastrup Teater kl. 20.00.

★
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★★ ★★

TRC junior
•TRC’s lokaler i kælderen på

★

★
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Parkskolen,
Parkvej 76
Taastrup

•Kl. 16.00 – 18.30 og kl. 19.00 – 21.30
•For børn og voksen fra 8 år
Kom og kæmp med liverollespilsvåben mod eventyrlige monstre, eller prøv at
hjælpe Legolas og Aragorn i det eventyrlige Ringenes Herre figurspil.
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Ansgarkirken

★
★
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•Ansgarkirken i Hedehusene

Hovedgaden 367, 2640 Hedehusene

•kl. 19.00 – 21.00
•Alle som har mod på eventyr
Historiefortælling på baggrund af H.C. Andersens eventyr om Dyndkongens Datter
Bliv trukket med ind i historiens univers.
Mød den ækle Dyndkonge og Ansgars munke.
Historiefortælling kombineres med teater, rap musik, dans og live rollespil.
Publikum sendes af sted med 15 minutters mellemrum.

★
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Taastrup Nykirke
•Taastrup Nykirke
Køgevej 34
Taastrup

★
★★

★
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★★

•kl. 19.00 – 22.00
•For alle aldre

PROGRAM
kl. 19.00 : Eventyr-andagt i kirken
kl. 19.15 : Aktiviteter :
– oplev kirkens eventyrlige stemning – mød den lille pige med
svovlstikkerne og tænd et lys
– se “præstens nye klæder”
– se orglet og hør eventyrlig orgelmusik
– gå op i tårnet og hør klokkerne fortælle et eventyr om kirken
– mød heksen fra pandekagehuset og bag din egen pandekage
over bål hos Selsmose FDF – deltag i eventyrkonkurrencen og
vind en lille præmie
kl. 20.00 : Børne- og juniorkor fra Rønnevang og Taastrup Nykirke synger
og optræder med et H.C. Andersen-program
kl. 20.15 : Aktiviteter fortsætter
kl. 21.00 : Børne- og juniorkoret synger og optræder igen
kl. 21.15 : Aktiviteter fortsætter
kl. 21.45 : Eventyr-andagt i kirken

★
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★
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Fløng Kirke,
Fløng Menighedsråd
•Fløng Kirke og Sognets Hus
Fløng Byvej 16
Hedehusene

★

★
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•Kl. 17.00 – 20.00
•For alle 9 – 15 år
PÅ EVENTYRJAGT
I FLØNG KIRKE
Kom og oplev det nye automatiske
ringeanlæg i Fløng Kirke, lær’ at
støbe tinkors og find de skjulte eventyr af H.C. Andersen. Det hele begynder
kl. 17.00, hvor børn og voksne lytter til aftenringningen. Dernæst klipper en
VIP fra Fløng det røde bånd over for at åbne for børnekulturnatten i Fløng.
Børnekulturnatten afsluttes med en Aftenandagt kl. 19.30 i Fløng Kirke.

PROGRAM:
Kl. 17.00: Vi lytter til aftenringningen.
Kl. 17.15: Det røde bånd klippes over af VIP. Børnekulturnatten ved Fløng Kirke
erklæres åben. En guide udleverer et spørgeskema til rundvisningen:
Hvilke eventyr skjuler der sig i tårnet, på kirkegården og i kirken?
Kl. 17.30: Rundvisning i tårnet ved graver, Christina Hansen.
Kl. 18.00: Vi støber tinkors i Sognets Hus, konfirmandstuen på 1. sal.
Der udleveres konkurrence til rundvisningen.
Kl. 18.30: Aftenandagt i Fløng Kirke ved sognepræst Britta Raakjær Vind.
Kl. 18.30: Rundvisning i tårnet ved graver, Christina Hansen.
Kl. 19.00: Vi støber tinkors i Sognets Hus, konfirmandstuen på 1. sal.
Der udleveres konkurrence til rundvisningen.
Kl. 19.30: Aftenandagt i Fløng Kirke ved sognepræst Britta Raakjær Vind.
Kl. 20.00: Tak for i aften.

★
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★ ★
I de gode gamle dage... ★★ ★

★
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•Byhistorisk samling og Arkiv på Blaakildegaard
Blaakildegaard
Skolevej 54
Taastrup

•Kl. 18.00 – 21.00
•For alle aldre
Du bliver vist rundt i Byhistorisk Samling, hvor du vil få en masse at vide om,
hvordan det var at bo i Taastrup for 100 år siden. Du vil høre om, hvordan det
var at gå i skole og se eksempler på, hvordan man boede, og hvordan tøjet så
ud. Samlingen har en spændende udstilling af piv-i-røv fløjter. Prøv selv et
pip i en fugl! Alt sammen fortalt og vist af Ib Sandahl.
Der vil være eksempler på gammelt legetøj fra den lokale legetøjsfabrik
Bambola, og du kan også se den gamle smedje fra Høje-Taastrup.

EKSTRA PÅ BLAAKILDEGAARD...
Kl. 19.00 : Som en spændende ekstra begivenhed, vil Taastrup
Folkedanser Forening kl. 19.00 stille op i gården til dans.
Kom og se, hvordan du kan komme til at danse folkedans.
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Stjernekik og
en flyvende kuffert

•Kroppedal Museum for Astronomi

• Nyere

tid • Arkæologi

Kroppedals Allé 3

•Kl. 19.00 – 23.00
•For alle aldre
I sensommeren 1704 byggede den danske astronom og videnskabsmand Ole
Rømer et lillebitte observatorium på størrelse med et moderne børneværelse og
kun 500 m fra, hvor Kroppedal ligger i dag. Herude på landet langt fra byens
travlhed, lys og høje huse, stillede Rømer sin kikkert op og observerede nattens
planeter og stjerner.
Observatoriet gik i glemmebogen efter Rømers død og først genfundet i 1978.
Rømers observationer har derimod gjort ham verdensberømt, og på Kroppedal
har vi en udstilling som kun handler om ham.
• På Kroppedal skal du kikke på stjerner og planeter gennem en af Danmarks
bedste og mest lysstærke kikkerter. Er det overskyet vil der være mulighed for
at se stjernebilleder på computer. I samarbejde med Københavns Astronomiske Forening – KAF.
• Omvisning i Museets udstilling om Rømer, hans opdagelser og opfindelser.
• Fortællingen om H. C Andersen. Den flyvende kuffert og andre himmelske
fænomener.

★
14

Husk en varm trøje – der er koldt i observatoriet!
Børnekulturnatten 2005 – Høje-Taastrup Kommune
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Side 15

Eventyrlig oplevelse i
børnehuset Kastanjely!
Tag med på en rejse ind i H C Andersens
eventyr “Fyrtøjet”

★
★★★
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★

•Børnehuset Kastanjely
Ahornvej 1
2630 Taastrup

•Rejsen begynder på minut tallet 30,

første rejse starter kl. 18.30 sidste rejser begynder kl. 22.30

•For alle aldre
Bliv modtaget at soldaten,
med sit tornyster på ryggen
og sabel ved siden.
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Eventyr og
historiehule

kultur.qxd

★
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Eventyr og historiehule

★
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★

★

•

Fritidscentret Hedehuset
Hovedgaden 371
2640 Hedehusene

•kl. 18.00 – 22.00
•For...

Ja så sker det igen, Hedehuset holder åbent i EVENTYRHULEN fra kl. 18.00
til kl. 22.00

★
16

En hemmelig person kommer og fortæller
eventyr af HC Andersen, nogle du måske
kender og andre, du aldrig har hørt før.
Det er bare så hyggeligt at sidde stille i
mørket og lytte til eventyr.
Du er meget velkommen.

Børnekulturnatten 2005 – Høje-Taastrup Kommune
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Side 17

★
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Taastrup
Folkedanserforening
optræder på

★
★
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•Blaakildegaard
Skolevej 54
Taastrup

•Fra kl. 19.00
•For alle aldre
Kom lad os danse på Blåkildegaard
Kom og prøv nogle af vore gamle danse
og sanglege sammen med vore dansere,
instruktør og spillemand

Høje-Taastrup Kommune – Børnekulturnatten 2005
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★ Tåstrup- og

Omegnens Tandemklub
•Tåstrup- og Omegnens Tandemklub
Tåstrupgårdsvej 169
Cykelskur: Tåstrupgårdsvej 201
2630 Tåstrup

•Kl. 16.00 – 18.00
•For ?
Medlemmer af klubben vil stå til rådighed med tandemcykler, som man selv kan
prøve, enten selv eller med hjælp fra et medlem af klubben.
Man bestemmer selv, om man vil prøve som “Pilot” eller som “Bagsmækker”, evt
med bind for øjnene, for på den måde at opleve, hvordan det er ikke at kunne
se, når der foregår en masse omkring en selv, og hvordan det er at stole på sin
pilot.
Oplev, at selv om man ikke kan se, kan man godt få en stor oplevlese af at køre
ud i naturen på tandemcykel.

★
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Side 19

SGIF Gymnastik/Fællesidræt
★

★ ★★

•SGIF Gymnastik/fællesidræt
Gymnastiksalen
Sengeløse Skole,
Spangåvej 10
Sengeløse

★

★

★16

•kl. 18.00 – 21.00
•For alle aldre
Kom og se hvad SGIF Gymnastik/Fællesidræt byder på
for børnene.

Høje-Taastrup Kommune – Børnekulturnatten 2005
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Billedskolen
– åbent billedværksted
•Medborgerhuset

Køgevej 71, store sal
Taastrup

•Kl. 18.00 – 21.00
•For alle aldre
Kom og mal fabeldyr og fantastiske væsener
sammen med andre maleglade børn. Vi arbejder med materialer hvor farver og
lys vil forme og give liv til dit billede– og du får det hele med hjem.

•Taastrupgård, Beboerhuset
Taastrup

•Kl. 18.00 – 21.00
•For alle aldre
Kom og tegn fantastiske væsener sammen med andre maleglade børn.
Vi tegner på materialer hvor farver og lys vil formgive dit fantasivæsen, og du
får dit billede med hjem.

★
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Billedskolen markerer sit 10 års jubilæum med en smuk skulpturinstallation
som 80 billedskolebørn har fremstillet. Installationen markerer afslutningen
af børnekulturnatten 2005 på Domhuspladsen i Taastrup. Når lysene tændes
i lanternen vil pil og papir tegne skyggestreger i natten og formen vil stå
lysende og glødende i mørket.

Børnekulturnatten 2005 – Høje-Taastrup Kommune
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Side 21

★★★

Høje Taastup
★★
kommunale Musikskole
•Taastrup Kulturcenter B-salen og Musikskolens lokaler
Poppel Alle 12,
Taastrup

★

★
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•Kl. 19.00 – 21.00
•For alle aldre
Kom og oplev nogle af Musikskolens mange tilbud og prøv
selv at være med.

PROGRAM
Kl. 19.00-19.30: Prøv en undervisningstime på et grundskolehold/Minimushold
Kl. 19.30-21.00: Prøv forskellige instrumenter.
Undervejs vil bl.a. Musikskolens talentelever giver små koncerter.

Høje-Taastrup Kommune – Børnekulturnatten 2005

★
21

kultur.qxd

01-09-2005 13:57

Side 22

★
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★

Wagandoo Gruppe
Det Danske Spejderkorps

★

20

★

•Wagandoo Gruppe
Ibsensvej 12
Taastrup

•Kl. 18.00 – 21.00
•Alle aldersgrupper er velkomne
Besøget kan også vække gamle
minder.

I KAN I LØBET AF AFTENEN...
• høre H.C.Andersen fortælle historier
• lave en kunstig nattergal
• fylde træskoen med kragens livret
• lave et reb
• bygge tinsoldatens skib
• spise af svinedrengens gryde
• og møde selveste konen
med æggene

★
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Side 23

Balder Hedehusene Gruppe
Det Danske Spejderkorps
•Balderborgen

Baldersbuen 16 C
Hedehusene

•Kl. 19.00 – 22.45
•Modige børn mellem 6 – 12 år

★★★★

★★★
21

★

★

KOM UD OG PRØVE AT FLYVE MED DEN UNGE H. C. ANDERSEN
Som bekendt prøvede han at flyve med en stor drage, da han var ung. Det gik
ikke særlig godt, men vi vil prøve at gøre det bedre. Vi vil se, om vi kan få en
person til at flyve hen over grunden ved Balderborgen i en hjemmelavet drage.
Vi mangler desværre frivillige – ikke for store personer – til dette forsøg. Derfor
indbyder vi alle modige børn, der deltager i børnekulturnatten, til at komme ud
og hjælpe os med dette spændende eksperiment.
Imellem forsøgene, der foregår, når vi har fået en frivillig, vil der være bål, og
du kan lave dit eget snobrød og måske høre et eventyr.
Der vil være åbent for gennemkørsel fra både Kallerupvej og Baldersbuen hele
aftenen. Følg skiltene.
Der tages forbehold for at vejen fra Kallerupvej kan være temmelig mudret efter
regnvejrsperiode.
Høje-Taastrup Kommune – Børnekulturnatten 2005
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Side 24

FDF byder velkommen
om svinedrengens bål
•FDF Hedehusene
Hedevolden 3
Hedehusene

•Kl. 18.30 – 21.00
•For alle aldre

★
★
★
★
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Her kan du møde Svinedrengen, der har en gryde i kog
over ilden. Prinsessen viser sin spilledåse, og du kan
lave en selv. Hos alle hofdamerne kan du lære at lave
en rigtig kunstig rose og selveste kejseren viser,
hvordan man kaster med en tøffel.
Så hvis du forstår dig på roser og nattergale og
kan kysse for et spilleværk – så kik forbi FDF
Hedehusene på børnekultur natten.
Vi glæder os til at se dig.
“Ach, Du lieber Augustin,
Alles ist væk, væk,væk!”

★
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