
det blå hus 
I Barnets Blå Hus er der aktiviteter henover hele sommeren.
Følg med på vores Facebook side -  https://www.facebook.com/barnetsblaahusbornholm/
tlf: 3085 8175

MUTE studio
Mandag 13. juli til fredag 17. juli
Eksperimenter med portræt-kunst 
Vi går i dybden med portrættet og afprøver forskellige materialer. Vi vil både lave tegne- og male-
øvelser, arbejde med collage, landart og forskellige abstrakte måder at tilgå portrættet på. Hvert 
enkelt barn får til sidst mulighed for at fordybe sig i portrætkunsten på sin egen måde.

Mødetid: kl. 10-14
Sted: MUTE studio, Gaden 21, Årsdale
Forplejning: Tag selv madpakke og drikkevarer med. Tøj, som kan 
tåle malepletter.
Max deltagerantal: 12 børn ( 8-12 år)
Booking: Tilde Lerche Engstrøm, tlf: 5271 3727 
eller skriv til hello@tildeengstroem.dk

Mandag 3. august til fredag 7. august
Musik, dans og billedkunst
Vi vil arbejde med en kombination af musik, dans og billedkunst. Jeg guider enkle bevægelser, 
og vi danser til en masse forskellig slags musik. Vi lytter til alt fra hip-hop, pop og klassisk musik. 
Bagefter diskuterer vi, hvordan de forskellige musikgenrer påvirker en, og hvordan påvirkninger 
kan udtrykkes visuelt gennem maleri og tegning. Der kræves ingen danseforudsætninger/erfaring 
for at kunne deltage.

Mødetid: kl. 10-14
Sted: MUTE studio, Gaden 21, Årsdale
Forplejning: Tag selv madpakke med. Tøj, som kan tåle maleplet-
ter, og velegnede sko (evt. kondisko) og ikke for varmt tøj.
Max deltagerantal: 12 børn ( 8-12 år)
Booking: Tilde Lerche Engstrøm, tlf: 5271 3727 
eller skriv til hello@tildeengstroem.dk
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Kommunerne i Danmark er blevet tildelt tilskud, der skal sikre et bredt udbud af sommer-
aktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. Det skal dække de faglige huller, der 
kan være opstået i coronatiden, hvor børnene har været hjemme. Sommeraktiviteterne skal 
desuden understøtte et socialt og trivselsmæssigt formål med fokus på fælleskaber. Børnene 
må gerne blive udfordret og prøve nye og anderledes aktiviteter.
Center for Skole og Center for Børn og Familie har sammensat en lang række aktiviteter, som 
udbydes til alle børn på Bornholm. Udover sommercampene, der kan læses om i denne flyer, 
udbyder foreningerne for sport, leg og bevægelse en lang række tilbud, som offentliggøres 
i Rytterknægten sommeren over. Yderligere er en række børn blevet særligt inviteret til at 
deltage i sommerferietilbud, hvor fokus er lagt på undervisning, leg og læring. 

For yderligere informationer: Ulla Didriksen – ulla.didriksen@brk.dk

sommeraktiviteter    2020  

kultur- og naturcamp 
Tilbud til bornholmske børn 7-12 år
- gratis, men kræver tilmelding

bornholms
rovfugleshow
20. juli - 24. juli
Rovfuglecamp 
– og nærkontakt med dyrene

gaarden i melsted
29. juni - 2. juli 
6. juli - 9. juli
27. juli - 30. juli
3. august - 6. august
Bondegårdslejr 

MUTE studio
13. juli - 17. juli
Portræt-kunst
3. august - 7. august
Musik, dans og billedkunst

svartingedal skole
27. juli, 28. juli og 29. juli
Dans med Ahmed

paradisbakkeskolen
27. juli - 31. juli
Male, lege,  hygge 
og udstille

naturbornholm
6. juli - 10. juli 
13. juli - 17. juli
3. august - 7. august
5 dages tidsrejse 
gennem Bornholms natur

bornholms 
middelaldercenter
6. juli - 10. juli
En uge i middelalderen



bornholms middelaldercenter
Mandag 6. juli til fredag 10. juli
En uge i middelalderen
Tag med på en uges tidsrejse til middelalderen, og lev livet på stormandsgården. 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 fredagen afsluttes ugen på festlig vis med musik. 

Mødetid: kl. 10-15 
Sted: Bornholms Middelaldercenter, Stangevej 1, 3760 Gudhjem, 
ved den gule administrationsbygning Rågelundsgård. 
Forplejning: Tag selv madpakke og drikkedunk med. Børnene får 
en middelalderdragt, men husk varmt tøj/gummistøvler.
Max deltagerantal: 10 børn (alder 7-12 år)
Booking: Lena Mühlig tlf: 5649 8319 
eller skriv til lena@bornholmsmiddelaldercenter.dk

bornholms rovfugleshow
Mandag 20. juli til fredag 24. juli
Rovfuglecamp – og nærkontakt med dyrene
Når du har deltaget i denne uge, ved du mere om, hvad en rovfugl æder, hvordan vandrende pin-
de, snegle, skorpioner, tudser og slanger ser ud. Du er sidst på ugen med til at flyve en harrishøg. 
Vi laver bål og diskuterer dyrenes udvikling.

Mødetid: kl. 9-14, fredag dog kl. 9-15
Sted: Bornholms Rovfugleshow, Lundgårdsvej 4, 3700 Rønne
Forplejning: Rovfugleshowet sørger for mad, men hvis du er 
kræsen, må du selv tage madpakke med.
Max deltagerantal: 20 børn (alder 7-12 år)
Booking: Tlf: 9679 3037 eller skriv en mail til Louise Ramstrup  
info@bornholmsrovfugleshow.dk 
Læs mere om programmet på www.bornholmsrovfugleshow.dk

gaarden i melsted
Mandag 29. juni til torsdag 2. juli 
Mandag 6. juli til torsdag 9. juli
Mandag 27. juli til torsdag 30. juli
Mandag 3. august til torsdag 6. august
Bondegårdslejr 
Kom og hjælp med at passe dyrene på gården. Vi skal bage brød, lave is og hygge omkring bålet. 
Vi skal på tur omkring Melsted med naturvejlederen og desuden hjælpe bonden med hans arbej-
de.  Måske bliver der mulighed for overnatning i telt den sidste nat.

Mødetid: kl. 10-15
Sted: Gaarden, Melstedvej 25, Gudhjem
Forplejning: Fuld forplejning, men husk drikkedunk og varmt tøj.
Max deltagerantal: 20 børn (alder 8-12 år)
Booking: Thomas Pedersen, tlf: 2148 5598 
eller skriv til forvalter@gaarden.nu 

naturbornholm
Mandag 6. juli til fredag 10. juli 
Mandag 13. juli til fredag 17. juli
Mandag 3. august til fredag 7. august
5 dages tidsrejse gennem Bornholms natur 
Vi fortæller om sten og geologi, tager en tur til Klintebakken og Strøby Stenbrud efterfulgt af 
stensavning. Vi tænker os tilbage til dinosaurernes tid og kommer tæt på levende dyr som skild-
padder, slanger og insekter, der er her endnu. Vi ser på fossiler og støber vores egen trilobit eller 
dinosaurklo. Vi tager på feltundersøgelse og samler planter og smådyr, som studeres nærmere i 
laboratoriet og naturværkstedet.  

Mødetid: kl. 10-15
Sted: NaturBornholm, Grønningen 30, 3720 Aakirkeby
Forplejning: Husk madpakken til hver dag. I får desuden juice og 
frugt, samt en af dagene snobrød og pølser omkring bålet. 
Husk varmt tøj.
Max deltagerantal: 15 børn (alder 8-12 år)
Booking: Peter Haase, tlf: 5694 0400, mobil: 5117 2880 
eller skriv til naturbornholm@naturbornholm.dk

paradisbakkeskolen
Mandag 27. juli til fredag 31. juli
Forme, male, tegne, klistre, lege, lytte, lugte, mærke, hygge og udstille
Alt det kan du møde i den kreative sommerskole. Og pludselig oplever du, hvordan du kan fortælle 
historier, drømme eller oplevelser med billeder, tegninger eller sjove og mystiske figurer i natur og 
affaldsmaterialer. Vi slutter ugen med en udstilling, hvor vi inviterer dine forældre, din familie og 
dine venner til at se, hvad du har kreeret.

Mødetid: kl. 10-14 – fredag fernisering kl.12-14
Sted: Paradisbakkeskolens hovedindgang, Kong Gustafsvej 10 a, 
3730 Nexø  
Forplejning: Husk madpakke og drikkelse. 
Påklædning, der tåler maling. Vi skal være en del ude, hvorfor I 
også skal have en varm trøje med.
Max deltagerantal: 15 børn (8-12 år) 
Booking: Erik Schuldt, es@avico.dk - med barnets navn, alder og 
evt. forældres mobilnr.

svartingedal skole
Mandag 27. juli, tirsdag 28. juli og onsdag 29. juli
Dans med Ahmed – sammenhold og bevægelse
Ahmed Shalaby, som er koreograf og danseinstruktør, tager børnene med på en bevægelsesrejse. 
Man behøver ikke at kunne danse – det skal man nok få lært på de 3 dage. Ahmed fyrer op for mu-
sikken og byder op til dans. Man bliver glad og har det sjovt.

Mødetid: kl. 10 - 13 
Sted: Svartingedal skole Kirkegade 4, 3790 Hasle
Forplejning: Skolen sørger for mad og drikke
Max deltagerantal: 25 børn (7-12 år)
Booking: Helle Krakau Holm, helle.krakau.holm@brk.dk


