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Kulturhuset byder indenfor til en dag 
fuld af gode oplevelser med temaet: 
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PROGRAMOVERSIGT

PÅ KLOKKESLET

HELE DAGEN KL. 10 - 16
KULTURHUSDAG
LØRDAG 7. MARTS 2020 KL. 10 - 16

Her byder Randers Bibliotek, Randers 
Kunstmuseum og Museum Østjylland

på workshops, leg, musik, foredrag og kunst. 
Alle aktiviteter er gratis. 

Der er plads efter først-til-mølle.

Vi glæder os til at se jer!  

G R A T I S
A D G A N G

KULTURHUSET
Stemannsgade 2

8900 Randers C
Kulturhusdag.dk

Vil du se min frimærkesamling? • Museum Østjylland
Kig ind i konservatorens værksted • Museum Østjylland
Spil alletiders oldtidsspil! • Museum Østjylland
Digilounge • Randers Bibliotek
Lav dine egne fingerdukker • Randers Bibliotek
FLORA – mellem planter og mennesker • Randers Kunstmuseum
Hvad er dit stenaldernavn? • Museum Østjylland
Se de døde dyr • Museum Østjylland
Familie-quiz • Randers Bibliotek
Frugtbord • Randers Bibliotek
Vi vasker frimærker • Museum Østjylland
Coding Pirates • Randers Bibliotek
To nørdede professorer • Museum Østjylland
Nørdet konkurrence • Museum Østjylland

10.00 - 10.45 Kåre og Emil præsenteres af borgmesteren • Kulturhusets sal
10.00 - 15.00  Vi laver smukke ting af gamle bøger • Randers Bibliotek
10.00 - 15.00  Kig ned i arkivet • Randers Stadsarkiv 
10.30 - 11.15 Børnekoncert for de mindste med BørneTew • Grågården, 1. sal
11.00 - 13.00 Nedfindings Lab – med Søren Brynjolf • Randers Bibliotek
11.00 - 16.00  WASTE TIME – mal på porcelæn • Randers Kunstmuseum 
11.00 - 11.30 Hør en historie • Randers Bibliotek
11.00 - 16.00  ReMida nørder • Grågården, 1. sal
11.00  Åbning af udstilling – gamle postkort • Randers Stadsarkiv
11.15 - 11.45 Kåre og Emil sprænger Kulturhusets sal • Kulturhusets sal
11.30 - 15.30  Psykomotorik og kunst • Randers Kunstmuseum
11.45 - 12.15  Koncert med TEWS Kvartet • Randers Kunstmuseum
12.00 - 16.00  Plant et frø • Randers Kunstmuseum
12.00 - 13.00  Hvem er de nørdede folk?? • Museum Østjylland 
12.15 - 12.45 FLORA – mellem planter og mennesker • Randers Kunstmuseum
12.30 - 13.00 TEWS Kvartet spiller • Randers Bibliotek
12.45 - 13.30  Er det nørdet at være frøsamler? • Randers Kunstmuseum
13.00 - 13.30 Karin Michaëlis’ buste offentliggøres • Kulturhusets sal
13.00 - 13.30  Kunsten blomstrer (familieomvisning) • Randers Kunstmuseum
13.30 - 15.00  Randers FC på kunstmuseum • Randers Kunstmuseum
14.15 - 15.00 Blomster på menuen • Randers Kunstmuseum
14.30 - 15.30  Kalles World Tour • Randers Bibliotek
15.15 - 15.45  På opdagelse i magasinet • Randers Kunstmuseum
15.30  Familie-quiz - Vind en flot præmie • Scenen i pyramiden 

Lækre retter: Lunt, koldt eller sødt. 
Køb også snacks i snack-caféen
Kulturcaféen 1. sal 
- snacks i Grågården kl. 11 - 15

LÆKKERIER



HELE DAGEN PÅ KLOKKESLET

Vi laver smukke ting af gamle bøger
Vi elsker at give vores gamle bøger et nyt 
liv, og en af måderne er at skabe blomster, 
sommerfugle og pindsvin ud af siderne. 
Kom og vær kreativ og nørd sammen med 
os. Lav den smukkeste bogkunst.
Randers Bibliotek
Kl. 10.00 - 15.00

Psykomotorik og kunst 
Kom til ”Tid til kropsbevidsthed” hos de 
psykomotorisk terapeutstuderende fra VIA 
Campus Randers. Du inviteres til sanseop-
levelser gennem psykomotorisk behandling, 
visualisering og afspænding midt blandt 
kunstmuseets værker. Alle er velkommen.
Randers Kunstmuseum
kl. 11.30 - 15.30 

WASTE TIME – mal på porcelæn 
Kunstneren Anja Franke inviterer børn og 
voksne til at male mønster på gammelt por-
celæn. Porcelænet må man tage med hjem, 
men der er også mulighed for at lade det 
indgå i et stort, samlet kunstværk, der vises 
på Randers Kunstmuseum. 
Medbring gerne gammelt porcelæn. 
Randers Kunstmuseum
Kl. 11.00 - 16.00

FLORA – mellem planter og mennesker 
(voksenomvisning) 
Oplev museets aktuelle udstilling om vores 
forhold til planter. I udstillingen vises værker, 
som på forskellig vis problematiserer, 
belyser og sætter spørgsmålstegn ved vores 
anvendelse og kategorisering af planter før 
og nu. 
Randers Kunstmuseum
Kl. 12.15 - 12.45

På opdagelse i magasinet 
(voksenomvisning) 
Tag med på opdagelse i museets magasiner, 
hvor vi kigger nærmere på de værker, der 
lige nu ikke har plads i museets udstillings-
sale. 
Randers Kunstmuseum
Kl. 15.15 - 15.45

Koncert med TEWS Kvartet 
TEWS Kvartet præsenterer på en halv time 
gode, velklingende popsange i akustiske 
versioner med flerstemmig sang. 
Randers Kunstmuseum
Kl. 11.45 - 12.15

ReMida nørder 
Vi nørder med ReMida, der har medbragt 
alverdens sjove, fine og skæve materialer. 
Her er det kun fantasien, der sætter grænser 
for, hvad der kan skabes ud af låg fra mæl-
kekartoner, knapper og stof m.m. 
Grågården, 1. sal
Kl. 11.00 - 16.00

Er det nørdet at være frøsamler? 
JA vil de fleste sikkert sige, men nu kan du 
blive klogere på, hvordan det nørderi kan 
føre til velsmag på dit middagsbord og vel-
behag i din mave. Foreningen Frøsamlerne 
fortæller om og tilbyder spændende frø af 
mange, også for længst glemte afgrøder. 
Randers Kunstmuseum
Kl. 12.45 - 13.30

Plant et frø 
Udstyret med jord og frø planter vi, sammen 
med Landsforeningen Frøsamlerne, vores 
egne ærter og bønner, som du kan tage 
med hjem. 
Randers Kunstmuseum
Kl. 12.00 - 16.00

Randers FC på kunstmuseum 
Kom og hjælp fodboldspillere fra Randers 
FC med at lave et stort fælles maleri på 
kunstmuseet. Udstyret med fodbolde og 
maling vil spillerne sammen med Kulturhus-
dagens gæster dekorere de hvide vægge. 
Randers Kunstmuseum
Kl. 13.30 - 15.00

Kunsten blomstrer (familieomvisning) 
Tag med på tur i kunstmuseets samling, 
hvor vi sammen går på opdagelse efter 
flotte, underlige og skøre planter. Ligner 
planterne dem, du kender fra virkeligheden 
eller ser de helt anderledes ud? 
Randers Kunstmuseum
Kl. 13.00 - 13.30

Blomster på menuen 
Oplev Anemette Olesen i en fortælling 
om blomster i mad. Blomster har gennem 
flere kulturer spillet symbolske roller. I dag 
har blomster bl.a. en særlig rolle i madlav-
ning. Tør du smage Anemettes medbragte 
smagsprøver? 
Randers Kunstmuseum
Kl. 14.15 - 15.00

Karin Michaëlis’ buste offentliggøres
Borgmester Torben Hansen løfter sløret for 
en buste af Karin Michaëlis lavet af kunstne-
ren Gudrun Steen-Andersen. Karin Michaëlis 
(1872-1950) solgte millioner af bøger i sin 
samtid og var en verdensdame og velgører. 
I dag får hun hæder i sin fødeby i form af 
busten. 
Kulturhusets sal
Kl. 13.00 - 13.30

Lav dine egne fingerdukker
Hvad med en flot zebra? Eller måske en 
sød enhjørning? Vi har masser af gode 
idéer. Måske kan I lave nok dukker til et lille 
dukketeater. 
Randers Bibliotek

Kåre og Emil sprænger Kulturhusets sal
Kåre og Emil præsenteres af borgmesteren.
Kåre og Emil er kendt fra Store Nørd på DR 
Ultra, hvor de laver skøre eksperimenter. Nu 
besøger Kåre og Emil Kulturhuset, hvor de 
laver et fantastisk videnskabsshow blandt 
andet med eksplosioner! Det bliver sjovt og 
vildt! 
Kulturhusets Sal
Kl. 10.00 - 10.45 og kl. 11.15 - 11.45

Kig ind i konservatorens værksted
Se konservatoren nørde med at udgrave et 
arkæologisk fund. Hvad mon der dukker 
frem af jordknolden? Følg også med, når en 
bunke potteskår forvandles til et lerkar.
Museum Østjylland

Spil alletiders oldtidsspil!
Styr din mikro-detektormand i jagten på det 
bedste arkæologiske fund. Spillet er for op 
til 6 deltagere, der dyster mod hinanden på 
”pløjemarken”. 
Museum Østjylland

Vil du se min frimærkesamling? 
Hans-Henrik har samlet på frimærker, siden 
han var dreng. Se en lille bid af hans flotte 
frimærkesamling og hør om, hvordan det er 
at være filatelist. 
Museum Østjylland

Vi vasker frimærker
Kig forbi den hyggelige frimærke-workshop, 
hvor du kan prøve at vaske frimærker. 
Museum Østjylland

Hvem er de nørdede folk?? 
Kamliska-folket besøger Museum Østjylland 
på Kulturhusdagen. De er lidt nørdede, lidt 
nysgerrige og meget søde, så hils på dem, 
hvis du er så heldig at møde dem! 
Museum Østjylland 
Kl. 12.00 - 13.00

To nørdede professorer
Intet er forudsigeligt, når de to småskøre 
professorer styrer museets workshop. 
Hjælp de to forvirrede professorer med at 
få styr på genstande fra alle tider. Der er 
nemlig rod i historien!  
Museum Østjylland

Se de døde dyr
Kom helt tæt på en masse udstoppede dyr 
og hør om, hvordan og hvorfor man udstop-
per dyr. Nogle af dyrene må du endda røre 
ved - som røre-rotterne! 
Museum Østjylland

Hvad er dit stenaldernavn? 
Hvad ville du hedde, hvis du levede i oldti-
den? Måske ”Friske okse” eller ”Nørdede 
pelikan”? Træk dit personlige stenaldernavn 
i særudstillingen ”Bjørneklanens Ø” og få 
det på et læderhalssmykke.
Museum Østjylland

Nørdet konkurrence
Test din viden om 10 kendte nørder! Vær 
med i konkurrencen og få chancen for at 
vinde en fin gave fra museets butik. 
Museum Østjylland

Kig ned i arkivet
Vi hjælper dig i gang med at lære at bruge 
arkivet og søge i arkivalierne. Arkivet er en 
guldgrube af viden om Randers’ historie og 
menneskene, der bor og boede her. 
Randers Stadsarkiv
Kl. 10.00 - 15.00

FLORA – mellem planter og mennesker 
Udstillingen handler om vores forhold til 
planter. Der vises værker, som på forskel-
lig vis problematiserer, belyser og sætter 
spørgsmålstegn ved vores anvendelse og 
kategorisering af planter før og nu. 
Randers Kunstmuseum

Åbning af udstilling – gamle postkort
Vær med til åbningen af arkivets post-
kort-udstilling. Udstillingen viser skønne 
postkort fra arkivets postkortsamling fra 
Randers. Postkortene stammer fra 1900
-tallets begyndelse og frem.
Randers Stadsarkiv 
Kl. 11.00

Familie-quiz - Vind en flot præmie
Kalle trækker den heldige vinder af
familie-quizzen
Randers Bibliotek, Scenen
Kl. 15.30 

Kalles World Tour
Kalle spiller trommer og laver sjov og balla-
de på bibliotekets scene. Du kender ham fra 
Ramasjang. 
Randers Bibliotek, Scenen
kl. 14.30 - 15.30

TEWS Kvartet spiller
TEWS Kvartet vil præsentere en bred buket 
af gode popsange i akustiske udgaver – og 
med flerstemmig sang. Og så slutter koncer-
ten med en heftig boogie-woogie gennem 
biblioteket for alle.
Randers Bibliotek
Kl. 12.30 - 13.00

Coding Pirates
Coding Pirates inviterer indenfor i værk-
stedet hvor de arbejder med it, elektronik, 
robotter og børnevenlig programmering.
Randers Bibliotek

Digilounge
• Bilkort, musikkort mm. – brug din mobil
 telefon til at banke din mor, far eller  
 bedste ven i en digital udgave.
• Ozobots – programmér robotter, og send 
 dem ud på baner, som du selv tegner.
• Billedskattejagt – Kom rundt i alle hjørner 
 og opdag nye sider af biblioteket. 
Randers Bibliotek

Frugtbord
Der er frisk frugt til alle på biblioteket. 
Det er gratis. Så længe lager haves. 
Randers Bibliotek

Familie-quiz
I kan vinde den flotte nørdede kurv med 
godter og hygge til hele familien, hvis I er 
den heldige og dygtige familie, der kan sva-
re på de nørdede spørgsmål i familiequiz’en. 
Randers Bibliotek

Hør en historie
Tag en pause og lyt til en historie.
Mikkel læser højt af de mange fantastiske 
historier, der gemmer sig i børnebiblioteket. 
Bagefter kan du måske låne historien med 
hjem og læse videre sammen med far og 
mor.
Randers Bibliotek, Scenen
Kl. 11.00 - 11.30

Nedfindings Lab – med Søren Brynjolf
Du kan nørde igennem med at skille elek-
triske ting ad og lave dem til noget andet. 
Lav en robot, en maskine, eller noget helt 
fantastisk, du selv finder på. 
Randers Bibliotek
Kl. 11.00 - 13.00

Børnekoncert for de mindste
BørneTewTrioen spiller og synger med 
de mindste.
Grågården, 1. sal
Kl. 10.30 - 11.15

VI NØRDER!


