Der kan forekomme ændringer. Hold dig opdateret på www.børnekulturnatten.dk - her finder du også kortet i en onlineversion med mere info om de forskellige aktiviteter
Outlet
Frederiksgade
Find de
magiske
bogstaver i
mørket ...

Dans med Skive Dans
Musikskolens dansesal er
forvandlet til et magisk
danseunivers med funky
rytmer i discokuglens skær.

Kl. 1
8-21

Skive
Missionshus
Hygge, kage,
trylleri, skattejagt med
gevinster og
stenmaling.

Træmuseet
Er der en
lille snedker
gemt i dig?
Prøv det af
på scenen på
Rådhustorvet.

Sids
te
kl. 2 show
1.30

For
117. Gang
Jesper og
Marc fortæller
eventyr, som
du aldrig har
hørt dem før!

Mød Hjemme
værnet
På pladsen
over Bunkeren
kan du se
våben og tale
i en ægte
felttelefon.

Bunkeren
Oplev
beskyttelsesrummet fra
2. verdenskrig
under jorden og
se billeder fra
besættelsen.

Natteravnene
i Skive
Mød
Natteravnene
i Skive Anlæg
og deltag i en
konkurrence.

DDS Skive
gruppen
Lav små,
søde ’spejderburgere’ over
bål med de
blå spejdere.

Disc Golf i
Mørket
Prøv en af
verdens
hurtigst
voksende
sportsgrene.

Museets bålhytte
Det kribler og krabler i
bålhytten hos naturvejlederne.
Tør du røre og smage de små
proteinrige lækkerbiskner?

Skive Musikskole
Elever og lærere spiller en
masse blandet musik – og
lærerbandet spiller op til
dans og dansekonkurrencer.
k

show

Salling Cirkus Kids &l. 18.30
20.3
og Cirkusskolen
0
Se det uhyggelige show
og prøv selv diablo, flower
sticks, stof, trapez og ringe.

FDF Egeris og FDF LEM
Prøv kræfter med refleksløb
i Børnenes Paradis. For de
allermodigste er der en ny,
hemmelig overraskelse.
Skive Bibliotek
Oplev et magisk univers
under og over havet. Havdyb
og himmelflugt, sørøverskib
og en øde ø - alt kan ske.

Modellastbiler
Oplev de fede og flotte
fjernstyrede modellastbiler
og få en snak med Christian
fra RC Trucks Skive.

Mød politiet og FALCK
Kom tæt på den seje politibil
og Falckbilerne på p-pladsen
foran biblioteket - og HØR
dem!

Skive Garden
(U)hyggelige konkurrencer,
kage og instrumenter ved
Aajkærpigen.

kl. 1
9
og 2 .30
0.30

Kl. 1
9-2

Ungdomsskolen
Det store, gamle dukkehus har
i årevis stået tomt og forladt
med alle de gamle dukker.
Besøg dem ... Hvis du tør!
Aakjærskolen
Kom og bag din egen
pandekage over bålet - og
prøv den sjove skattejagt i
mørket.

Skive Museum
Se udstillingen i mørket og
mød Daugbjergmanden,
Emma Gad og kunstneren
Emilie Demant Hatt.

2

Kl. 1
og 2 9
0

Kl. 1
8-19

Vor Frue
Kirke
I den
hyggelige
kirke kan
du høre
musikskolens
elever synge
og spille.

Skive Kirke
- den røde
Levende lys,
stille musik
og rum
til at lade
tankerne
vandre frit.

Sognegården
Hold et
velfortjent
pitstop, få
varmen og
tank op med
varm kakao.

KFUM
Spejderne
Mød
spejderne
på plænen
ved kirkerne
til snobrød
og hygge.

Toldstien
Mød
smuglere
og toldere,
og måske
får du et
par gyldne
chokoladeskillinger.

Julemanden
fra Skive
Mød den
vanvittigt
populære
julemand med
2,1 millioner
følgere på
TikTok :-)

Skive Gymnastikforening
De seje piger fra
gymnastikforeningen giver et
forrygende rytmeshow foran
biblioteket.

Risengrød
og redning
Beredskabsforbundet
står klar med
kakao og
risengrød - og
en god snak.

Spøttrup
Borgs
Venner
Mød vennerne,
se de flotte
våben - måske
tør du daske
lidt til en
ridder?

Enhjørninge
parade
... med fest,
dans og
musik ved
Posthustorvet
kl. 19 og på
Musikskolen
kl. 20.

Modeljernbaneklubben
Se de fine,
gamle Sallingbaner.

Drivhuset
Smæk benene op og tag
et velfortjent hvil - eller se
dig omkring i de unges hus,
mens du lytter til musik.

