AKTIVITETER
SOMMERFERIE 2019

FOR BØRN OG UNGE

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter
TA’ MED UD AT FISKE
Medefiskekursus
Kurset er opdelt i to faser:
Fase 1:
Rigbinding, hvor du lærer den bedste måde at montere dit
endegrej samtidig med, at du får færdige materialer. På den
måde undgår du ved det praktiske fiskeri at bruge tid på at
finde ud af, hvordan man gør.
Fase 2:
Praktisk fiskeri efter store brasen og skaller i Skanderborg Sø.
Du skal deltage i fase 1 for at kunne deltage i fase 2.
Alder:
Dato og tid:
Sted:

Pris:
Antal:
Husk:

Arrangør:
Tilmelding:

4.-7. klasse
Fase 1: 27. juni kl. 18.30-21.00
Fase 2: 30. juni kl. 8.30-11.00
Fase 1: I Skanderborg Lystfiskerforenings lokaler på Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg
Fase 2 er det praktiske fiskeri, som foregår et spændende sted
ved Skanderborg Sø. Vi aftaler nærmere ved afslutningen af
fase 1
Gratis – klubben betaler
Max. 15 - min. 3 deltagere
Medbring fiskegrej og hav tøj på, der egner sig til det
danske vejr.
Husk også noget at drikke samt en madpakke.
Hvis du ikke har fiskegrej, så sig til ved tilmeldingen. Vi kan
finde noget, du kan låne i klubben.
Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Allan Mathiasen,
tlf. 26327042, fiskerallan@hotmail.com
Senest 22. juni – men meget gerne tidligere på
e-mail til Allan Mathiasen, fiskerallan@hotmail.com,
eller på tlf. 26327042.
Ved tilmelding skal du oplyse dit navn, alder og adresse samt
mail og forældres tlf.nr. Husk også at oplyse, om du selv har
fiskegrej, eller om du skal låne af os.

Put & Take fisketur – fang en ørred
Vi finder en hyggelig P&T-sø, hvor der er stor mulighed for, at alle kan fange en
flot ørred.
Vi kører i private biler fra Vestermølle i Skanderborg til fiskesøen, fisker et par
timer og er tilbage ved Vestermølle ved 14.00 tiden.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:

Arrangør:
Tilmelding:

10-16 år
3. juli
Kl. 9.00-14.00
Vi starter ved Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg
Gratis – klubben betaler
Max. 12 - min. 3 deltagere
Medbring fiskegrej, tøj til dansk sommer, en lille madpakke
og noget at drikke. Mangler du fiskegrej, har Skanderborg
Lystfiskerforening noget, du kan låne – men giv besked ved
tilmeldingen.
Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fischmann,
erik.fischmann@gmail.com, tlf. 21406799
Senest 26. juni – men meget gerne tidligere på e-mail til
Erik Fischmann erik.fischmann@gmail.com. Ved tilmelding
skal du oplyse dit navn, alder og adresse samt e-mail og tlf. til
dine forældre. Husk også at oplyse, om du selv har fiskegrej,
eller om du skal låne af os.

Bådfisketur på Skanderborg Sø
En rutineret bådfisker tager en eller to friske fiskere med på en tur på Skanderborg Sø for at fange lækre aborrer eller grumme gedder.
Vi fisker på Skanderborg Sø og sejler ud i private både med start ved Vestermølle. Vejret kan blive en hindring, hvis det blæser så meget, at det ikke er
sjovt at sejle. Det ved vi dagen før - du får besked, hvis vi må aflyse.
Det er meget vigtigt, at du medbringer en redningsvest, der passer til dig.
Ingen kommer ud at sejle uden en forsvarlig redningsvest.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

12-16 år
7. august
Kl. 10.00-12.45 eller kl. 13.00-15.45
Vi mødes ved Skanderborg Lystfiskerforenings lokaler på
Vestermølle, Oddervej 82, Skanderborg
Gratis – klubben betaler
Max. 12 – fordelt på formiddag og eftermiddag
Min. 2 deltagere
Medbring redningsvest, fiskegrej, passende tøj og noget at
drikke. Har du ikke en redningsvest eller kan låne, har klubben
nogle, der kan lånes – men du skal give besked på forhånd.
Skanderborg Lystfiskerforening. Kontakt evt. Erik Fischmann,
erik.fischmann@gmail.com, tlf. 21406799
Senest 31. juli – men meget gerne tidligere på e-mail til
Erik Fischmann, erik.fischmann@gmail.com
Ved tilmelding skal du oplyse dit navn, alder og adresse samt
e-mail og tlf. til dine forældre. Husk også at oplyse, om du selv
har redningsvest.
Og så skal vi have dine forældres tilladelse til, at du må sejle
med os.

MINIRACE
Kør med fjernstyret bil
Har du en fjernstyret offroad bil - eller kunne du rigtig godt tænke dig at prøve
at køre med en professionel fjernstyret bil på en af landets bedste offroadbaner med flyvehop og fede sving, så kig forbi til en snak og en prøvetur.
Har du en bil, som du ikke kan få til at køre, kan du medbringe den. Så kan vi
måske hjælpe med at få den til at køre.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:

Fra 6 år
20. juli
Kl. 10.00-16.00
Skanderborg RC, Sletten 7, Skanderborg
Gratis
Alle kan være med – vi holder åbent hele dagen
Tag evt. din egen RC bil med
Skanderborg RC. Kontakt evt. Christian Munk Poulsen,
tlf. 40976158, christian@poulsen.com
Er ikke nødvendig - men evt. forhåndstilmelding kan ske
til Christian Munk Poulsen på christian@poulsen.com. Ved
tilmelding beder vi dig oplyse din alder, og om du selv har bil.
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Tilmelding:

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

AKTIVITETSSKOLER
Badmintonskole i Skanderborg
En badmintonskole er et tilbud til øvede såvel som uøvede om en aktiv ferie,
hvor du kan møde nye spillere og kammerater, og hvor dygtige instruktører
underviser dig hver dag i badminton og mange andre aktiviteter.
I får frokost, frugt og saft hver dag. I får også udleveret en drikkedunk og en
T-shirt.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

8-15 år
5.-7. august
Alle dage kl. 9.00-15.00
Gymnasiehallen, Højvangens Torv 6, Skanderborg
700 kr. (inkl. frokost). Betales ved tilmelding
Max. 60 – min. 14 deltagere
Sportstøj og indendørs sko
HI Skanderborg Badminton og DGI Østjylland.
Kontakt evt. Lise Hald Schultz, info@skanderborg-badminton.dk
Senest 22. juli på www.dgi.dk/201909106054

Gymnastikskole i Skanderborg
Tre dage med fart på!
Her har du mulighed for at bruge tre dage med jævnaldrende piger og
drenge.
Du får nogle fede, aktive dage. Du kommer til at lege og ha’ det sjovt med vennerne, springe, lave flikflak, salto, serie til musik og mange andre aktiviteter.
I får formiddagssnack og frokost.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Badmintonsommerlejr i Ry
En uge i Ry Hallerne – inklusive nætter – med en god blanding af fysisk, teknisk og taktisk træning, turneringer, mental træning og social hygge.
Dertil kommer masser af sjove og udfordrende konkurrencer og spil – og en
dag ”ud af huset”.
Vi sørger for træning og fuld forplejning – og I får også en T-shirt.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

11-19 år
1.-5. juli – inkl. overnatning
Vi mødes i Ry Hallen mandag den 1. juli kl. 9.00 og slutter
fredag den 5. juli kl. 14.00.
Ry Hallerne, Thorsvej 32A, Ry
1.850 kr.
Nærmere oplysning om betaling, når du tilmelder dig.
Max. 80 – min. 40 deltagere
Badmintontøj og ketsjer, udendørs og indendørs sko, badetøj,
toiletsager, sovepose/dyne, liggeunderlag/madras – og masser af godt humør.
Ry Badmintonklub. Kontakt evt. Andreas Riisgaard-Dam,
tlf. 21247410, andreas_r-d@hotmail.com
Senest 6. juni på www.rybadminton.dk/ry-sommerlejr.
Der foretages fotografering på lejren (gruppefoto, portræt
foto m.v.). Ved tilmeldingen accepterer forældre/værge, at
fotos må anvendes af klubben til PR-aktiviteter.

6-10 år
1.-3. juli
Alle dage kl. 9.00-15.00
Morten Børup Hallen, Morten Børups Vej 3, Skanderborg
525 kr. Betales ved tilmelding
Max. 50 – min. 30 deltagere
Sko og tøj du kan bevæge dig i
Skanderborg Gymnastikforening og DGI Østjylland.
Kontakt evt. Steve Tegtmejer, tlf. 40515124, steve@skbgym.dk
Senest 16. juni på www.dgi.dk/201909556006. I skal give
samtykke vedr. fotos/video samt oplyse, hvis der er behov for
ekstra støtte til barnet

Håndboldskole i Ry
Tilbring tre sjove dage i håndboldens tegn, hvor du kan lege, spille og træne
håndbold med den gode håndboldoplevelse i fokus. Træningen tager udgangspunkt i DHFs Aldersrelateret Træning, og aktiviteterne kan foregå både
inde og ude.
Håndboldskolen er for piger og drenge.
Den første dag får I udleveret en tøjpakke med T-shirt, bold, drikkedunk og
diplom.
Vi sørger for frokost hver dag.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Årgang 2006-2010
5.-7. august
Alle dage kl. 9.00-15.00
Ry Hallerne, Thorsvej 32, Ry
750 kr. Betales ved tilmelding. Tøjpakke er inkl.
Ingen max. antal - ingen min. antal
Indendørs sko, træningstøj - og håndboldglæde.
Ry Håndbold. Kontakt evt. Søren Rahr, tlf. 26110394,
rahr-crouch@live.dk
Via Dansk Håndbold Forbund på haandbold.dk/boern-ungeog-motion/haandboldskoler/tilmelding/

Gymnastikskole i Låsby

Tilmelding:

6-16 år
5.-7. august
Alle dage kl. 9.00-15.00
Låsby Hallen, Niels Bohrsvej 7, Låsby
425 kr. Betales ved tilmelding
Max. 50 – min. 30 deltagere
En god madpakke – samt sko og tøj, du kan bevæge dig i
Låsby Boldklub - gymnastik og DGI Østjylland.
Kontakt evt. Janni Hessellund, tlf. 22454899,
jannihessellund1978@gmail.com
Senest 21. juli på www.dgi.dk/201909556007.
I skal give samtykke vedr. fotos/video samt oplyse,
hvis der er behov for ekstra støtte til barnet.

Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

6-13 år
1.-5. juli
Alle dage kl. 9.00-15.00
Borgernes Hus ved Veng, Søballevej 6A, Skanderborg
575 kr. Betales ved tilmelding
Max. 70 – min. 20 deltagere
Medbring madpakke (kan også købes), tøj og sko til
indendørs og udendørs brug
Hårby IK 81 og DGI Østjylland.
Kontakt evt. Pernille Klærke, tlf. 60916181,
pernilleklerke@gmail.com
Senest 23. juni på www.dgi.dk/201909006000

Sommerskole i tennis i Skanderborg
Vi tilbyder en hel uge - mandag til fredag - med tennis som omdrejningspunkt.
Spil, træning, leg, mad – og sommerferie. Der er plads til hyggeligt samvær på
tværs af tenniserfaring og alder, og der er selvfølgelig også andet end tennis
på programmet: Minitennis, stangtennis, snacks - og en god frokost hver dag.
Sommerskolen er for alle børn og unge – ikke kun medlemmer af Skanderborg Lawn Tennis Klub.
Der er mulighed for at låne ketsjer.
Vel mødt!
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Giv den gas med gymnastik i tre dage!
Her har du mulighed for at bruge tre dage på med jævnaldrende piger og
drenge.
Du får nogle fede, aktive dage. Du kommer til at lege og ha’ det sjovt med vennerne, springe, lave flikflak, salto, serie til musik og mange andre aktiviteter.
I får formiddagssnack, mulepose og drikkedunk.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:

Multiskole i Haarby
Multiskole er et tilbud om 5 aktive dage med sjove og spændende oplevelser,
hvor du kan møde nye venner. Det kræver ingen sportslige forudsætninger
at deltage. Vi laver rigtig meget sjov og leg med bolde og på gymnastikredskaber, og der vil være aktiviteter som spejder og street idræt (skateboard,
rulleskøjter og løbehjul).
Dygtige instruktører fra den lokale idrætsforening samt instruktører fra DGI, vil
hver dag føre dig gennem dagens spændende program og sørge for at du får
bevæget dig og prøvet forskellige aktiviteter og idrætsgrene.
Du får formiddagsmad, frugt og drikkevarer hver dag. Frokost kan bestilles
ved tilmelding.

5-15 år
29. juli – 2. august
Alle dage kl. 8.00-15.00
Skanderborg Lawn Tennis Klub, Dyrehaven 8, Skanderborg –
grusbanerne
695 kr. Betales ved tilmelding
Max. 40 – min. 15 deltagere
Sportstøj og træningssko til udendørs brug. Evt. drikkedunk.
Skanderborg Lawn Tennis Klub. Kontakt evt. Jan Christoffer
Hofmann Larsen, tlf. 22216518, traeningsudvalg@sltk.dk
Senest 27. juli på www.sltk.klub-modul.dk – vælg EVENT.
Start med at oprette profil. Derefter kan du tilmelde dig.

Tennisskole i Hørning
Tennisskolen er en aktiv ferie, hvor du får tre dage med hygge og fællesskab
på tennisbanen. Der vil være sjove udfordringer og mulighed for at få nye
venner. Dygtige instruktører, som brænder for tennissporten, sørger for sjove
boldlege, lærerige øvelser og spændende kampe. Udfordringerne bliver
tilpasset den enkelte spillers niveau, og der er stort fokus på at have det sjovt,
mens man bliver bedre til tennis. Tennisskolen er for begyndere og let øvede.
I får saft og frugt hver dag, og I får udleveret drikkedunk, kasket og diplom. I
skal selv medbringe madpakke.

Multisport Camp i Skovby
Multisport Camp er en camp, hvor man dyrker forskellige idrætsgrene.
Dagene starter med fælles opvarmning og vil derefter være delt op, så man
prøver 3 forskellige idrætter hver dag. Vi tager hensyn til jeres niveau, alder
og sociale relationer, så alle får en god oplevelse med sport. Opvarmningen
tager udgangspunkt i lege som stikbold, fangeleg m.v. Der vil hele tiden være
veluddannede, voksne instruktører til stede.
Du kan finde hele programmet for Multisport Camp’en her: www.holdsport.
net/klub/skovby-sportsklub - klik på ”Holdoversigt” og vælg ”Multisport camp
2. klasse-6. klasse”.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Arrangør:
Tilmelding:

For 2. til og med 6. klasse
2. og 3. juli
Begge dage kl. 10.00-15.00
Skovbyskolens hal, Skråvejen 1-3, Galten
300 kr.
Max. 30 – min. 10 deltagere
Skovby Sportsklub. Kontakt evt. Thomas Johansen, tlf.
31186793, skovbysportsklub@gmail.com
Senest 26. juni på www.holdsport.net/klub/skovby-sportsklub - klik i menuen på ”Holdoversigt” og vælg ”Multisport
camp 2. klasse-6. klasse” og derefter tilmelding.
Der vil blive opkrævet et lille administrationsgebyr på 4 kr.
ved tilmelding.
Husk at oplyse, hvis der er særlige forhold, vi skal være
opmærksomme på i forhold til jeres barn.
Efter campens afvikling slettes alle informationer om
deltagerne i klubbens system.

Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Skydning i Galten
Kom og prøv at skyde med riffel. Aktiviteterne er for både piger og drenge.
I får introduktion om sikkerhed og 2 runder med skydning med en frokostpause undervejs. Vi sørger for pizza og har frugt og grønt til alle.
Dine forældre skal give tillladelse til, at du må omgås våben og deltage i skydningerne. Du skal derfor sende eller medbringe en forældrefuldmagt, så vi har
den senest den dag, du ønsker at deltage. Du kan hente et skema til fuldmagt
her: www.galtenskytteforening.dk/media/1473/foraeldrefuldmagt.pdf
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

7-17 år
5.-7. august
Alle dage kl. 9.00-15.00
Hørning Tennisklub, Blegindvej 27A, Hørning
499 kr. Betales ved tilmelding
Max. 30 – min. 8 deltagere
Madpakke, idrætstøj og flade sportssko samt ketsjer
(du kan låne en ketsjer i klubben, hvis du ikke selv har en).
Hørning Tennisklub og DGI Østjylland. Kontakt evt. Lisbet
Huusom, tlf. 28718138, lisbet.huusom@mail.dk – eller
Thomas Skaug Grasbakken, tlf. 29123682, tsg@dgi.dk
Senest 29. juli på www.dgi.dk/201909806002

11-12 år (kommende 5. og 6. klassetrin)
25. juli og 30. juli
Begge dage kl. 9.00- ca.14.00
Galten Skytteforening, Røddikvej 20, Galten (se oversigts
billede under ”kontakt” på www.galtenskytteforening.dk)
50 kr. pr. dag – inkl. forplejning. Betales kontant eller via
MobilePay på fremmødedagen
Max. 14 – min. 5 deltagere
Medbring skriftlig forældrefuldmagt, hvis du ikke kan
medsende den ved tilmeldingen
Galten Skytteforening. Kontakt evt. Linda Kaiser, tlf. 61670063.
Senest 28. juni via e-mail til
formand@galtenskytteforening.dk – skriv ”tilmelding” i
emnefeltet. Husk at vedhæfte forældrefuldmagt – eller
oplys navn, klassetrin og skole samt navn og telefonnummer
på voksen kontaktperson.

ROBOTTER OG BIOTEKNOLOGI
Robo-Camp på Teknisk Gymnasium i
Skanderborg
Skal du i 8., 9. eller 10. klasse efter sommerferien? Er du nysgerrig, og kunne
du tænke dig at blive udfordret inden for teknik og de naturfaglige fag?
Så kom med på Robo-Camp og lær, hvordan du får robotter til at adlyde dig.
På campen kommer du til at bygge og programmere en robot selv. Du behøver ikke at have nogen viden om robotter og programmering på forhånd – du
lærer alt, hvad du har brug for undervejs.
Den eneste forudsætning er, at du har lyst til at lære noget nyt og mødes med
andre jævnaldrende med interesse for teknik. Vi kommer til at arbejde med
forskellige materialer, kraftige motorer, elektronik og meget mere!
Vi sørger for frokost og drikkevarer.
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Arrangør:
Tilmelding:

Dig, der skal i 8., 9. eller 10. kl. efter sommerferien
3. juli
Kl. 9.00-16.00
Teknisk Gymnasium, Højvangens Torv 2, Skanderborg
Gratis
Max. 16 – min. 10 deltagere
Teknisk Gymnasium, Skanderborg.
Kontakt evt. Trine Bendix Jacobsen, tlf. 61987521,
tbja@aarhustech.dk.
Senest 20. juni via
aarhusgym.dk/htx/htxcamp/robo-camp-i-skanderborg/

SMUKBY
SmukBy – for hele familien
I uge 32 omdannes Skanderborg By til SmukBy, hvor byen invaderes af internationale street-art & performance kunstnere.
Smukby danner rammen om landets 3. største gadeteaterfestival med kunstnere fra Italien, Spanien, Holland, Slovenien, Canada og Catalonien. Du kan
opleve 3 meter høje dinosaurer, Aliens i pink og underfundige kuffertbærende
rejsende. Og du kan møde sukkersælgende poledancere og tvillinger med
store balloner, encyklopædister og ombyggede cykler til Storm P-agtige spil.
Du kan være med til at bygge luftkasteller af papir og regnbuer af glas.
Derudover vil der være MGP og mange andre musikalske indslag.
Du kan også udfordre vennerne eller familien til VM i isspark, Powertoolrace
og meget andet.
Kom og vær med.
Læs mere på www.skanderborgcity.dk
Alder:
Dato:
Pris:
Arrangør:

Alle aldersgrupper
5.-11. august
Arrangementerne er gratis
Smukfest, Skanderborg City og Skanderborg Kommune

Pris:
Antal:
Arrangør:
Tilmelding:

Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

9-15 år
1.-4. juli
Alle dage kl. 10.00-15.00
Kulturhuset – på scenen i store sal og i Sløngelsalen,
Parkvej 10, Skanderborg
200 kr. – betales ved tilmelding/billetkøb
Max. 20 – min. 10 deltagere
Madpakke og drikkedunk samt tøj, du kan bevæge dig i.
Kulturhuset i Skanderborg. Kontakt evt. Linda Taanquist,
tlf. 38421111, info@kulturhuset-skanderborg.dk
Senest den 1. juli kl. 10.00 via
billet.kulturhuset-skanderborg.dk/52168/SommerDans
Pladserne besættes efter først-til-mølle.

9-15 år
1.-4. juli
Alle dage kl. 10.00-15.00
Kulturhuset – på scenen i store sal og i Sløngelsalen,
Parkvej 10, Skanderborg
200 kr. – betales ved tilmelding/billetkøb
Max. 20 – min. 10 deltagere
Madpakke og drikkedunk samt tøj, du kan bevæge dig i.
Kulturhuset i Skanderborg. Kontakt evt. Linda Taanquist,
tlf. 38421111, info@kulturhuset-skanderborg.dk
Senest den 1. juli kl. 10.00 via
billet.kulturhuset-skanderborg.dk/52169/SommerDrama
Pladserne besættes efter først-til-mølle.

SommerBandCamp
Smukfeststemning og antidagligdag
gennem 40 år
Skanderborg Museum og Smukfest åbner POP-OP museum, når de sender en
museumskaravane rundt til alle Skanderborg Kommunes centerbyer.
Anledningen er festivalens 40 års jubilæum.
Tag børnene med og vis dem boformer, festivalminder og filmklip fra alle
årene i udstillingen. Fra friluftsscenen kan I opleve livemusik, og en kendisgæst vil fortælle om sit forhold til Smukfest.
Tid og sted:

SOMMERSJOV

Alder:
Dato:
Tid:
Sted:

SommerDrama

Skal du i 8., 9. eller 10. klasse efter sommerferien, er du nysgerrig, og kunne du
tænke dig at være CSI-efterforsker for én dag?
Så kom og afprøv dine kreative evner kombineret med kemiske udfordringer i
et moderne proceslaboratorium på Teknisk Gymnasium i Skanderborg.
I løbet af dagen vil du komme til at afprøve moderne bioteknologisk udstyr og
metoder til opklaring af forbrydelser.
Du kommer bl.a. til at afprøve, hvordan DNA-prøver fra et gerningssted og fra
mistænkte kan bidrage til opklaringen af en mordsag.
BioScience-Camp er for dig, som har lyst til at eksperimentere og lære nyt
inden for bioteknologi og laboratoriearbejde.
Vi sørger for frokost og drikkevarer.
Dig, der skal i 8., 9. eller 10. kl. efter sommerferien
3. juli
Kl. 9.00-16.00
Teknisk Gymnasium Skanderborg, Højvangens Torv 2, Skanderborg
Gratis
Max. 16 – min. 10 deltagere
Teknisk Gymnasium, Skanderborg.
Kontakt evt. Trine Bendix Jacobsen, tlf. 61987521,
tbja@aarhustech.dk.
Senest den 20. juni via
aarhusgym.dk/htx/htxcamp/robo-camp-i-skanderborg/

SommerDans
Elsker du at danse og bevæge dig? Så er SommerDans måske lige noget for dig.
På kun fire dage vil vi lave vores egen version af et kendt eventyr. Denne gang
er det Aladdin.
Sammen med SommerDrama skaber vi en forestilling med teater og dans,
som vises om torsdagen for familie og venner.

Går du rundt med en lille skuespiller gemt i maven?
Så er SommerDrama måske lige noget for dig.
På kun fire dage vil vi lave vores egen version af et kendt eventyr.
Denne gang er det Aladdin.
Sammen med SommerDans skaber vi en forestilling med teater og dans, som
vises om torsdagen for familie og venner.

BioScience-Camp på Teknisk Gymnasium i
Skanderborg

Alder:
Dato:
Tid:
Sted:

DANS – DRAMA - MUSIK

Alder:
Pris:

Lørdag den 1. juni kl. 10-15 i Galten - ved Bytoften
Lørdag den 8. juni kl. 10-15 i Låsby - ved hallen
Lørdag den 15. juni kl. 10-15 i Hørning - ved Foodtown
Lørdag den 22. juni kl. 10-15 i Ry - på Stationstorvet
Fredag den 5. juli kl. 12-17 i Skanderborg - ved Kulturhuset
Alle aldersgrupper
Arrangementerne er gratis

LIVE I ADELGADE

Kom og vær med til et par hyggelige dage i starten af sommerferien fyldt med
god musik. Vi skal først og fremmest spille nogle gode sommerhits sammen
og arbejde med at spille i band. Vi afslutter med en lille koncert om onsdagen
kl. 13.30, hvor familier og venner er velkomne.
Niveau: Du skal helst have spillet et par år.
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Husk:
Arrangør:
Tilmelding:

10-14 år
1.-3. juli
Alle dage kl. 10.00-15.00
Kulturskolen Skanderborg, Søtoften 2A 1, Skanderborg
350 kr. – opkræves via e-boks
Max. 12 – min. 6 deltagere
Madpakke og drikkedunk
Kulturskolen Skanderborg. Kontakt evt. Sofie Møller Jensen,
tlf. 23701782, sofie.moller.jensen@skanderborg.dk – eller
Tina Quottrup, tlf. 24649896, tina.quottrup@skanderborg.dk
Senest 24. juni via www.kulturskolenskanderborg.dk
Oplys hvilket instrument, du spiller – eller om du er sanger.

TANKESPORT

I løbet af eftermiddagen danner Adelgade rammen om en række
hyggekoncerter, hvor Smukfest og Cityforeningen er værter.
Kl. 17-20 er der livemusik på torvet ved Marius Øltapper, hvor gamle festivalfavoritter som Thorvalds Kapel og Paul Banks & Musikorkesteret spiller op til fest.
Det bliver en hyggelig festdag, for hele familien.
Tid:
Sted:
Pris:

5. juli
Adelgade i Skanderborg
Fri entré

Sommersjov i Byparken i Skanderborg

Skak

Tag i Byparken alle onsdage i uge 27-31 og deltag i aktiviteter og konkurrencer for hele familien. Hver gang foregår der sjove ting, så der er noget
for enhver smag og alder. Der vil f.eks. være forhindringsløb, ansigtsmaling,
sækkehop, bowling, hulahop, dåsekast og indianeraktiviteter.
Se hele programmet på www.kulturhuset-skanderborg.dk/velkommen-ikulturhuset/arrangementer/
Alder:
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
Antal:
Arrangør:

Kom og få introduktion til skak. Vi underviser dig i de grundlæggende regler
for skakspillet. Du vil også komme til at spille skak. Alle kan deltage - uanset
om du kan spille skak eller ej.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Antal:
Arrangør:

Alle aldersgrupper
3., 10., 17., 24. og 31. juli
Alle dage kl. 14.00-17.00
Byparken v/Kulturhuset, Parkvej 10, Skanderborg
Gratis
Alle er velkommen
Kulturhuset i Skanderborg

Tilmelding:

www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter

5-17 år
2.-4. juli
Kl. 14.00-17.00
Kulturhuset – nedre foyer, Parkvej 10, Skanderborg
Gratis
Max. 20 – min. 3 deltagere
Skanderborg Skakklub. Kontakt evt. Bjarne Berring Rasmussen, tlf. 61725979, berring@rasmussen.mail.dk
Senest 30. juni til Bjarne Berring Rasmussen, tlf. 61725979,
berring@rasmussen.mail.dk – eller du kan bare komme på
dagen.
Oplys navn og alder ved tilmelding.

AKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKERNE
Sommerbogen

AKTIVITETER PÅ FERSKVANDSMUSEET
Aktiviteter i naturen i og omkring Ry

Sæt skub i din sommerferielæselyst! Snup en god bog, et tæppe og
solbriller – og kryb i læ under æbletræet eller i havestolen.
Sommerbogen er børnebibliotekernes læsekampagne for børn og unge
mellem 7 og 14 år, hvor børnene i deres sommerferie læser og anmelder
bøger på det landsdækkende site Biblo.dk. Kig forbi dit lokale bibliotek
for inspiration og deltag i konkurrencen om bogpræmier.

Tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 27, 28 og 29 (juli måned) kan
børn og voksne komme på naturture og opleve noget om livet i søen, om
skovens smådyr - og smage på søens fisk.
Læs mere på www.museumskanderborg.dk. Klik på ”Afdelinger” og vælg
”Ferskvandsmuseet/Kalender”

Alder:
Dato:
Sted:

Alder:
Pris:
Antal:
Arrangør:

Pris:

7-14 år
14. juni – 24. august
Bibliotekerne i
• Ry, Gudrunsvej 1
• Galten, Torvet 7
• Hørning, Rådhuspladsen 1
• Skanderborg, Parkvej 10B
Gratis

Kreative værksteder på dit bibliotek
På bibliotekerne i Ry, Galten, Hørning og Skanderborg kan du hele sommerferien tage en slapper i et kreativt værksted. Kig forbi – og udfold
dine kreative evner.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Pris:

Alle
29. juni – 10. august
I den betjente åbningstid
Bibliotekerne i
• Ry, Gudrunsvej 1
• Galten, Torvet 7
• Hørning, Rådhuspladsen 1
• Skanderborg, Parkvej 10B
Gratis

5-14 år
Gratis
Max. 30 pr. gang
Ferskvandsmuseet og Skanderborg Kommune/Natur og
Miljø.
Kontakt evt. Henrik Bredmose Simonsen,
Ferskvandsmuseet/Museum Skanderborg,
tlf. 61788290, e-mail: hbs@museumskanderborg.dk

Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Tilmelding:

7 år eller yngre
3.- 5. juli
Kl. 11.00-14.00. Måske er du med en halv time eller
måske bliver du så grebet af aktiviteten, at du er med
alle tre timer.
Skanderborg Bibliotek, Parkvej 10B, Skanderborg
Gratis
Du skal ikke tilmelde dig – bare mød op.

SMAG PÅ SØENS FISK
Vi kigger efter fisk med vandkikkerter fra broen, skærer fisk op og kigger
på organer, griller fiskene og spiser dem. Medbring selv drikkevarer.
Dato:
Torsdag den 4. juli
Torsdag den 11. juli
Torsdag den 18. juli
Tid:
Kl. 13-15
Mødested: Sdr. Ege Strand, Sdr. Egevej 2, Ry

AKTIVITETER PÅ VESTERMØLLE

2. juli på Skanderborg Bibliotek,
Parkvej 10 B, Skanderborg
Kontakt evt. Jens Rasmussen, tlf. 87942980,
jens.rasmussen1@skanderborg.dk

Alle dage kl. 14.00- ca. 15.00
Gratis. Billetter kan afhentes på dit bibliotek fra den 17. juni.
Bibliotekerne i Skanderborg Kommune.

Tilmelding:

SOMMERAKTIVITETER PÅ HIMMELBJERGET
Hver dag i skolernes sommerferie er der aktiviteter på Himmelbjerget.
Du kan finde oplysning om alle aktiviteter på
www.visitskanderborg.dk/sommeraktiviteter-paa-himmelbjerget.
Siden bliver løbende opdateret.

Du kan også følge med i begivenhedskalenderen på
www.visitskanderborg.dk/oestjylland/soehoejlandet

Alder:
7-10 år
Dato og sted: 1. juli på Hørning Bibliotek, Rådhuspladsen 1, Hørning
Kontakt evt. Jens Rasmussen, tlf. 87942980,
jens.rasmussen1@skanderborg.dk

Tidspunkt:
Pris:
Arrangør:

Arrangør:

For familier
Alle søndage i juli
Kl. 14.00- 15.00
Øm Kloster Museum, Munkevej 8, Ry
Entre til museet 50 kr. for voksne. Børn og unge
under 18 år er gratis
Øm Kloster Museum. Kontakt evt. Lene Mollerup,
tlf. 86898194, lmo@museumskanderborg.dk
Ingen tilmelding. Bare mød op

Ud over dette er der klatring og bueskydning, skattejagter, fodboldtivoli,
snittedag, ansigtsmaling og insekttur.

Kom og deltag i Nerfkamp på børnebiblioteket, hvor I kæmper i hold på
3 personer. Alt nerf-ammunition skal findes på banen, så der skal løbes
og lades, inden man kan skyde. I får mere at vide om reglerne på dagen.
Der er præmie til vinderholdet. I skal selv medbringe nerfpistol/gevær.

4. juli på Ry Bibliotek, Klostervej 6D, Ry
Kontakt evt. Henrik Jacobsen, tlf. 87942880,
henrik.peter.jacobsen@skanderborg.dk

Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:

SKOVENS DYR
Vi sejler ud med Museumsskibet Gl. Turisten og går i land ved skoven,
hvor vi ser på skovens smådyr.
Husk tilmelding dagen før til hbs@museumskanderborg.dk
Dato:
Onsdag den 3. juli
Onsdag den 10. juli
Onsdag den 17. juli
Tid:
Kl. 13-15
Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, Ry

Nerfkamp - skyd sommerferien i gang på
biblioteket

3. juli på Galten Bibliotek, Torvet 7, Galten
Kontakt evt. Heidi Primdahl Jakobsen, tlf. 87942890,
heidi.primdahl.jakobsen@skanderborg.dk

I munkenes fodspor
Rundvisning i klosterruinen på Øm Kloster.

LIVET I SØEN
Vi sejler ud med Skoleskibet Kvickly Ry og ser på dyr og fisk i vandet ved
hjælp af vandkikkert, lup, ketsjer og sænkenet.
Dato:
Tirsdag den 2. juli
Tirsdag den 9. juli
Tirsdag den 16. juli
Tid:
Kl. 13-15
Mødested: Sdr. Ege Strand, Sdr. Egevej 2, Ry

Luftkasteller – en kreativ aktivitet
For dine øjne svæver et luftkastel – et let og hvidt slot.
Luftkastellets udestuer, tårne, mure og gesimser bliver lavet af dig og alle
de andre himmelarkitekter, der besøger biblioteket. Langsomt vokser
luftkastellet sig større og større, og hvis du tager dig tid til at kigge godt
efter uden på og inden i tårnene og husene, vil du kunne læse alle himmelarkitekternes drømme og ønsker – både de almindelige og de utrolige og de helt umulige.
En hemmelig klub leger, fortæller historier og laver ting ud af ingenting.
Læs mere på schhh.net

AKTIVITETER PÅ ØM KLOSTER MUSEUM

Bag pandekager over bål
Kom og bag din egen Vestermølle pandekage over bål.
Alder:
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Arrangør:
Tilmelding:

Alle aldersgrupper
2. juli
Kl. 13-15
Vestermølle, Oddervej 80D, Skanderborg
Gratis
Vestermølle Møllelaug. Kontakt evt. Vibeke Andersen,
tlf. 61746524, vibeke@vestermollelaug.dk
Ingen tilmelding. Bare mød op

KULTUR, BORGER & PLAN
Tlf. 8794 7000 • www.skanderborg.dk/ferieaktiviteter
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