
Lørdag 8. november:

Erik Petri, der tegner de livlige og fantasifulde 
illustrationer til Antboy, afholder en workshop, 
hvor du selv kan lave dit helt eget superhelte-
visitkort. 

Børn fra Skovgårdsskolens GFO har, i samarbejde 
med billedkunstner Serine Sinding Yde og 
billedkunstunderviser Mariah Salinkas, skabt et 
kunstløb for hele familien. Udgangspunktet er 
Øregård Museums udstilling Martinus Rørbye - 
Det nære og Det fjerne, samt børnenes 
bearbejdelse af udstilling, park og skulpturer. 
 

Besøg Øregaard Museum og udstillingen Marti-
nus Rørbye – Det nære og det fjerne og oplev en 
KÆMPE digital skitsebog, familieomvisning og 
grafisk værksted.

Gentoftegade Bibliotek 
Gentoftegade 45
2820 Gentofte 
Alder: fra 7 år 
Tilmelding: senest en 
uge før på Gentoftegade 
Bibliotek eller på 
telefon: 3998 5730

Øregårdsparken
Alder: for hele familien
Ingen tilmelding - 
mød bare op ml. kl. 10 
og 11. 
Løbet tager ca. en time

Øregaard Museum
Ørehøj Allé 2
2900 Hellerup    
Alder: Ca. 5-12 år  
Deltagelse i værkstedet 
er gratis.
4 o’clock tea koster 
95 kr. pr. person. 
(Cafeen holder denne 
dag åbent helt til kl. 18)
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KL. 10-12: EnhvEr supErhELt har da 
sit EGEt visitKort

KL. 10-12: artrun - Kunst- oG FamiLiE-
LøB  

KL 13.30- 16: FanG FortæLLinGEn på 
ørEGaard musEum – martinus rørByE

Ret til ændringer forbeholdes



søndag 9. november:

KL. 10.30: stinE michEL oG EvEntyr-
orKEstrEt på GardErhøjFortEt 
EventyrOrkesteret tager publikum med på en 
fortællerejse ud for at møde Rumlerikke, Digter-
frøerne og Ildfluen. Koncerten er både for de 
allermindste og de allerældste. 

KL. 11-14: søndaGsværKstEd - ByGGE 
BoLiG 
Byg dit eget miniaturehus i pap og træ. Vi lader 
os inspirere af Carl Larsson og hans akvarel-
skildringer af svensk familieliv fra år 1900. 

KL. 11-15: sæt Lyd tiL FortæLLinGErnE
På denne sjove og anderledes workshop kan du 
sætte lyd på fortællingerne sammen med lyd-
kunstner Ingeborg Okkels. 

KL. 14: FiLiorum præsEntErEr… 
snEGLEn oG hvaLEn
En teaterforestilling for børn og voksne af Teatret 
St. tv. og Nørregaards Teater. Ries mor og far har 
travlt med alt det de skal nå. Godt Rie har sin 
fantasi. På ryggen af Hvalen, med Sneglen på 
skulderen forvandler hun haven til et ishav med 
frosne vandmænd, farverige dragefisk, olieklistrede 
vande og sambafest i Rio. En eventyrlig rejse på de 
7 verdenshave frit efter Julia Donaldsons bog.

Garderhøjfortet 
Garderhøjfort 4
2820 Gentofte
Alder: Fra 2 år - for 
hele familien
Gratis adgang, ingen 
tilmelding

Kulturskolerne
Duntzfelts Alle 8 
2900 Hellerup
Alder: 3-12 år. 
Allerbedst fra 5 år                        
Gratis adgang, ingen 
tilmelding.

Gentofte Hoved-
bibliotek
Ahlmanns Alle 6
2900 Hellerup
Alder: Fra 8 år
Ingen tilmelding.

Gentofte Hoved-
bibliotek
Ahlmanns Alle 6
2900 Hellerup
Alder: 3-8 år
Tilmelding til Kari på 
kasv@gentofte.dk
Varighed: 40 minutter
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Ret til ændringer forbeholdes


