
SOMMER
 AKTIVITETER      2022 

KULTUR- OG NATURCAMP 
Tilbud til bornholmske børn 9-12 år 
- gratis, men kræver tilmelding

MUTE studio
12. juli -15. juli
Portræt-kunst
18. juli - 20. juli
Landskabs-  
og naturkunst
2. august - 4. august
Bevægelse, dans og  
kreativt udtryk

NaturBornholm  
11. juli - 14. juli
1. august - 4. august
Vild med natur

Beast Bornholm  
28. juni -1. juli
Stop-motion og foto-camp
4. juli - 7. juli
Kunst- og foto-camp

Bornholms Middelaldercenter
4. juli - 7. juli
11. juli - 14. juli
25. juli - 28. juli
1. august - 4. august
På tidsrejse i middelalderen

Bornholms Kunstmuseum  
25. juli - 27. juli
Kunst camp

Musikskolen på 
Bornholms Kulturskole
11. juli -15. juli 
Batuque
1. august - 5. august
Kor og stomp camp

Forfatterskolen 
på Bornholms Kulturskole  
26. juli - 29. juli
Gys på Galgebakken - Romantik i 
Rævetårnet

2022 © Center for skole/Center for natur, miljø og fritid. Layout: MPdesign 

Årets kultur- og naturcamps er muliggjort via støtte fra BRK og Sparekassen Bornholms Fond. 
Tilbuddene er gratis, men kræver tilmelding. Find det fulde program på både brk.dk og dgi.dk/Bornholm

Bornholms Kunstmuseum  Mandag 25. juli til onsdag 27. juli

Kunst-camp med billedkunstner Anne Sofie Meldgaard
Kom og vær med til en sjov og hyggelig kunst-camp på Bornholms Kunstmuseum. Det bliver spændende og 
kreativt! Vi vil male med akvarel, tegne med blyant og farveblyanter og lege med at skabe kollager med papir, 
saks og lim. Kunstudstillingerne i museet vil vi opleve sammen, og Helligdomsklipperne lige uden for døren vil 
blive brugt til ture ud af huset. 

Mødetid: Kl. 10-14.30
Sted: Værkstedet ved Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, Rø 
Forplejning: Museet søger for drikkevarer.  
Medbring selv madpakke og tøj, der tåler pletter. 
Max deltagerantal: 10 børn (9-12 år)
Booking: Tlf. 5648 4386, mail: post@bornholms-kunstmuseum.dk

NaturBornholm  Mandag 11. juli til torsdag 14. juli  -  Mandag 1. august til torsdag 4. august

Vild med natur 
Kom med, når vi gennem spændende aktiviteter undersøger naturen.  Vi bruger fingrene og er kreative, når vi 
blandt andet skærer i sten, kommer tæt på de levende dyr og laver mad over bål. Vi skal også se ægte dinosau-
rknogler og lave afstøbning af dinosaurtænder! 

Mødetid: Kl. 10-15
Sted: NaturBornholm, Grønningen 30, 3720 Aakirkeby
Forplejning: Husk madpakken og varmt tøj. I får desuden juice og frugt, samt en af 
dagene snobrød og pølser omkring bålet. 
Max deltagerantal: 15 børn (alder 9-12 år)
Booking: Peter Haase, tlf: 5694 0400, mobil: 5117 2880,  
mail: naturbornholm@naturbornholm.dk

Bornholms Middelaldercenter

På tidsrejse i middelalderen
Tag med på en tidsrejse til middelalderen, og lev livet på stormandsgården og i landsbyen på Middelaldercen-
tret. Du vil være med til at lave mad over bål, lave dit eget middelalderudstyr med gamle håndværksmetoder  
og lære at lege, som man gjorde i middelalderen. Om torsdagen afsluttes ugen på festlig vis.

Mødetid: Kl. 10-15
Sted: Bornholms Middelaldercenter, Stangevej 1, Østerlars, administrations- 
bygningen
Forplejning: Madpakke og drikkedunk skal medbringes. Børnene får en middel- 
alderdragt på, men husk gummistøvler.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Bente Lund-Jensen, tlf. 5649 8319,  
mail:  bente@bornholmsmiddelaldercenter.dk

Mandag 4. juli til torsdag 7. juli
Mandag 11. juli til torsdag 14. juli
Mandag 25. juli til torsdag 28. juli
Mandag 1. august til torsdag 4. august (2 hold)



Beast Bornholm   Tirsdag 28. juni til fredag 1. juli

Stop-motion og foto-camp
I får mulighed for at lave forskellige små film med stop-motion teknik. I skal selv lave figurer af forskellige ma-
terialer og designe jeres egne kulisser. Derudover skal vi prøve at lave film, hvor I bruger jer selv som skuespil-
lere og får bevægelse. Vi tager også på en lille fototur i Østermarie, hvor I kommer til at tage en masse billeder 
og lære lidt mere om, hvordan man fotograferer på forskellig vis. 

Mødetid: Kl. 10-14
Sted: Beast, Godthåbsvej 23, Østermarie
Forplejning:  Medbring madpakke og drikkedunk. Medbring mobil eller tablet.  
I skal downloade appen Stop Motion Studio.
Max deltagerantal: 12 børn (9-12 år)
Booking: Anne Lass, tlf. 6021 9122, mail: beast.bornholm@gmail.com

Beast Bornholm  Mandag 4. juli til torsdag 7. juli

Kunst- og foto-camp
I kommer både til at tegne og fotografere i denne workshop. Vi afprøver forskellige teknikker og kommer 
bl.a.  til at arbejde med portrætter. I kommer også til at lære at redigere billeder på telefonen.

Mødetid: Kl. 10-14
Sted: Beast, Godthåbsvej 23, Østermarie 
Forplejning:  Medbring madpakke og drikkedunk. Medbring mobil eller tablet.  
I skal downloade appen Snapseed.
Max deltagerantal: 12 børn (9-12 år)
Booking: Anne Lass, tlf. 6021 9122, mail: beast.bornholm@gmail.com

Musikskolen på Bornholms Kulturskole  Mandag 11. juli til fredag 15. juli

Batuque
I løbet af 5 dage vil I stifte bekendtskab med Afro-Brasilianske rytmer og arrangementer gennem sang, stomp 
og bevægelse. I processen vil vi bruge krop, stemme og sjove påhit til at skabe og spille sammen. Det bliver 
kreativt, musikalsk og frem for alt sjovt. Vi slutter af med en lille koncert med det, som vi har lært.

Mødetid: kl. 10-14
Sted: Salen på Kulturskolen, Store Torv 6B, Rønne
Forplejning: Husk madpakken, drikkedunk og tøj, som du kan bevæge dig i.
Max deltagerantal: 20 børn (alder 9-12 år)
Booking: Kristoffer Hegelund, tlf. 2857 0424, mail: Kristoffer.Hegelund@brk.dk

Musikskolen på Bornholms Kulturskole  Mandag 1. august til fredag 5. august

Kor og stomp camp
På denne workshop vil vi arbejde med vores krop, rytme og stemme for at skabe kormusik sammen.  
Har du en idé til en groove-dans, en melodi eller en sangtekst, så kan vi også prøve at skabe en sang sammen. 
Om fredagen afslutter vi ugen med en koncert kl. 10.30 for forældre, bedsteforældre m.fl. Efterfølgende spiser 
vi sammen vores medbragte frokost. 

Mødetid: kl. 10-14
Sted: Salen på Kulturskolen, Store Torv 6B, Rønne
Forplejning: Husk madpakken, drikkedunk, tøj du kan bevæge dig i.
Max deltagerantal: 20 børn (alder 9-12 år)
Booking: Anja Zdyb Lillemæhlum, tlf: 2889 8891, mail: anlime@yahoo.dk

Forfatterskolen på Bornholms Kulturskole  Tirsdag 26. juli til torsdag 29. juli

Gys på Galgebakken - Romantik i Rævetårnet
3 dage på Hammershus, hvor vi skriver, så det sprøjter. Eventyr, fantasy eller røverhistorier. Vi har vores helt eget 
skrivekammer i den skumle Smørkælder på Hammershus. Hør om krigen mod svenskerne i 1658 og om Leonora 
Christines dramatiske flugt fra Manteltårnet. Vi slutter torsdag af med oplæsning af jeres historier (hvis I har lyst).

Mødetid: Kl. 10-14
Sted: Brohuset (Velkomstcentret) v. Hammershus
Forplejning: Husk madpakken, drikkedunk, varmt tøj og vandresko.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Lars Holmsted, tlf: 2031 0945, mail: lars.holmsted@brk.dk

MUTE STUDIO  Tirsdag 12. juli til fredag 15. juli

Portræt-kunst 
Vi fordyber os i portræt-kunst og arbejder med forskellige materialer. Vi arbejder med klassisk tegning og maleri, 
med collage og landart. Vi inspireres af kunsthistorien og forskellige kreative teknikker. Pauser med sjove lege. 

Mødetid: Kl. 11-15
Sted: MUTE studio, Gade 21, Årsdale
Forplejning: Madpakke og drikkedunk skal medbringes.  
Max deltagerantal: 9 børn (9-12 år)
Booking: Tilde Lerche Engstrøm, tlf. 5271 3727, mail: hello@tildeengstroem.dk

MUTE STUDIO  Mandag 18. juli til onsdag 20. juli

Landskabs- og naturkunst
Vi arbejder med landskabet og naturen som tema. Vi arbejder med udvalgte motiver i naturen, med landart, 
fantasilandskaber og med vores indre personlige landskab. Der vil blive introduceret forskellige sjove, kreative 
teknikker og metoder. Vi holder pauser med lege. 

Mødetid: Kl. 11-15
Sted: MUTE studio, Gade 21, Årsdale
Forplejning: Madpakke og drikkedunk skal medbringes.  
Max deltagerantal: 9 børn (9-12 år)
Booking: Tilde Lerche Engstrøm, tlf. 5271 3727, mail: hello@tildeengstroem.dk

MUTE STUDIO  Tirsdag 2. august til torsdag 4. august

Bevægelse (dans) og kreativt udtryk 
Vi arbejder med musik, bevægelse og kreativt udtryk. Vi lytter og bevæger os/danser til forskellig musik og ud-
trykker bagefter musikken og dens rytmer kreativt. Vi arbejder med rytmer, farver og former og vores personlige 
udtryk. Vi maler og tegner både abstrakt og figurativt med fokus på energien og musikken i vores udtryk. 

Mødetid: Kl. 11-15
Sted: MUTE studio, Gade 21, Årsdale
Forplejning: Madpakke og drikkedunk skal medbringes. 
Max deltagerantal: 8 børn (9-12 år)
Booking: Tilde Lerche Engstrøm, tlf. 5271 3727, mail: hello@tildeengstroem.dk


