
 

 

Kulturhovedstaden skydes i gang med storslået børneåbning 

Titusindvis af børn i samtlige 19 kommuner i Region Midtjylland fejrer åbningen af Europæisk 

Kulturhovedstad med sang og dans under temaet Ønskelandet i samarbejde med Alberte Winding, Jan 

Rørdam og Dansehallerne. 

Midtjylland kommer til at sprudle af glade barnestemmer og medlevende danserytmer, når titusindvis af 

børn i alderen 5-12 år tyvstarter åbningen af Europæisk Kulturhovedstad 20. januar dagen før den officielle 

åbning. 

Det sker overalt i regionen, hvor børnenes skaberglæde og opfinderfantasi får frit spil, når de skaber 

udsagn, visuelle installationer og musikalske brudstykker om deres helt særlige Ønskeland. 

Udviklingen af den spektakulære børneåbning sker i de kommende måneder i et tæt samarbejde mellem 

børn, pædagoger, lærere, kunstnere, studerende, kulturskoler og kulturinstitutioner. 

Det er første gang nogensinde, at en Europæisk Kulturhovedstad præsenterer en unik børneåbning. 

”Børn og unge har en helt særlig plads i programmet for Aarhus 2017, og det markerer vi med en 

enestående åbning af, med og for børn, hvor de kan slippe kroppen og fantasien løs i fantastiske 

fortællinger og magiske møder, som lægger sporene til fremtiden”, siger administrerende direktør for 

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 Rebecca Matthews og fortsætter: 

”Vores år som Europæisk Kulturhovedstad bliver et laboratorium for det legende menneske, og børn har en 

kreativitet og umiddelbarhed, som udfordrer det eksisterende og udfordrer os alle til at gentænke og gå på 

opdagelse i nye måder at arbejde, være og tænke på.” 

Kulturhovedstaden tager for alvor hul på arbejdet med børneåbningen på en workshop tirsdag 16. august i 

Viborg, hvor 150 børn sammen med musikerne Alberte Winding og Jan Rørdam samt Dansehallerne skal 

skabe en sang og en dans, som bliver en del af de 19 børneåbninger i hver af de 19 kommuner i regionen 

20. januar 2017. 

Her tager børnene hul på en fantasirejse ind i deres Ønskeland, hvor de med udsagn og billeder skal være 

med til at inspirere komponister og dansere på børneworkshoppen.   

”Vi glæder os til at høre om børnenes Ønskeland, de billeder og drømme, vi som voksne har glemt, og de 

nye forestillinger om verden, vi kan blive inspireret af,” siger sangerinde og sangskriver Alberte Winding.  

Årets Dans 2017 bliver en del af børneåbningen 

Alberte Windings sang til Børneåbningen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 får også en 

spændende dansedimension.  

  

Organisationen Dansehallerne har indgået et samarbejde med Fonden Aarhus 2017 om at bruge musikken 

og sangen som ramme for Årets Dans 2017.  

  

Dansehallerne har stået bag Årets Dans siden 2008, og de seneste to år har den været en del af det 

landsdækkende danseprojekt ”Ta’ fat om dansen”. Hvert år udvikles koreografien til Årets Dans af 

forskellige koreografer. På workshoppen i Viborg vil de to dansere og koreografer Mette Møller Overgaard 

og Esther Haugegaard blive præsenteret. 

  Hos Dansehallerne er man begejstrede for samarbejdet.  

  



 

 

”Vi er rigtig glade for den aftale, vi har indgået med Aarhus 2017, og at vi på den måde kan kæde Alberte 

Windings nykomponerede sang sammen med Årets Dans 2017. Det giver nogle spændende muligheder for, 

at rigtig mange børn i Region Midtjylland får mulighed for at afprøve dansen på egen krop,” fortæller Anna 

Marie Krarup fra Dansehallerne, der er projektleder på ”Ta’ fat om dansen” projektet.  

Pressen er meget velkommen til at deltage i workshoppen, hvor Rebecca Matthews, Alberte Winding 

sammen med Fuglebæk, Rørdam & Far samt Anna Krarup fra Dansehallerne vil stå til rådighed for 

interviews. 

 

Tid og sted 

16. august kl. 13-15 vil VIA University College i Viborg danne ramme for workshoppen, hvor børnenes 

stemmer og bud på Ønskelandet skal danne baggrund for sang- og danseproduktion.  Kulturprinsen I Viborg 

faciliterer dagen, som holdes på VIA University College, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, DK-8800 Viborg. 

Program 

Kl. 13.00: Musikalsk rejse med børnene sammen med Alberte Winding og Jan Rørdam samt  

fantasibevægelsesdans uden ord med dansere og koreografer Mette Møller Overgaard og Esther 

Haugegaard. 

Kl. 13.30: Børneworkshop: Hvordan dit ønskeland mon ser ud? 

Kl. 14.15: Udstilling af børnenes visuelle landskaber 

Kl. 14.30: Fælles afslutning med musik og bevægelse 

Fakta 

Den regionale børneåbning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er et samarbejde mellem de 19 

kommuner i Region Midt, BUM, Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midt, Dansehallerne, Alberte 

Winding, Jan Rørdam og Aarhus 2017. 

Den regionale børneåbning finder sted 20. januar 2017 i alle kommuner i regionen. 

Årets Dans er en del af det landsdækkende danseprojekt ”Ta’ fat om dansen”. Dansehallerne er leder af 

projektet, som er finansieret af Nordea-fonden. www.tafatomdansen.dk, www.dansehallerne.dk 

Yderligere oplysninger 

Peter Vestergaard, pressechef Aarhus 2017, peter.vestergaard@aarhus2017.dk - 2013 1090  

Anna Marie Krarup, Dansehallerne, amk@dansehallerne.dk – 33888045/28385777 

                            

                       

     


