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ÅBENT HUS FRA KL. 10-16
Læs mere på www.horsens.dk/kamæleon
Arrangør: Horsens Kommunes Kultur- og Eventafdeling, Billedskolen, Musikskolen, Balletskolen, Komediehuset og Levende Musik i Skolen.
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Komediehuset
Åben Dramatek

Kl. 10.00-11.00, 12.00-13.00 og 14.00-15.00
Kig indenfor i Horsens' mindste teaterrum for de små, prøv nogle af de flotte kostumer og få lagt en smuk maske af én
af Komediehusets sminkører!

Dramatisk croquis – tegneteater

Kl. 11.00-12.00, 13.30-14.30 og 15.30-16.00
Chaplin salen
Oplev skuespillere, dansere og musikere levere grimme, skæve og sjove figurer til dramatisk croquis. Kom forbi, det er
for alle nysgerrige og kreative mennesker med hang til at tegne. Fra 11 år.

Kamæleonkoncert med Svøbsk

Kl. 10.15 – 11.00 i Vagn Ry Salen
Oplev et sandt festfyrværkeri af folkemusikalsk skønhed, når Svøbsk spiller koncert. Violin, harmonika, klaver, trommer...og så går den vilde folkemusik.
Entré: 20 kr. pr. person

Kamæleonkoncert med Cirkus Klezmer

Kl. 12.30 – 13.15 i Vagn Ry Salen
Cirkus Klezmer sparker dørene ind med en fest af en koncert med festmusikken klezmer, en traditionel jødisk genre, der på én
gang er vemodig og munter og altid svær at sidde stille til.
Entré: 20 kr. pr. person

Kamæleonkoncert med Trolle og Tormod

Kl. 14.45-15.30 i Vagn Ry Salen
Med spaderne på ryggen sætter Trolle og Tormod fut i børn og voksne med deres musik, der er inspireret af reggae,
hiphop, jazz, country og rock.
Entré: 20 kr. pr. person

Teatersport

Kl. 10.00-15.30 på Café Scenen
Komediehusets elever udfolder sig i den ædle og dramatiske improvisationskunstart. Publikum får lov til at bestemme
hvilke situationer skuespillerne skal udsættes for.

Åben træning

Kl. 10.00-15.00 i Artist træningsrummet
Se et af Komediehusets træningsrum, hvor vi åbner op for artisttræning – jonglering og akrobatik. Du er meget velkommen til at deltage, hvis du tør!
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Billedskolen
Mal med et tøjdyr

På bedste Mr. Bean vis skal vi male med rigtige tøjdyr som pensel. Ind imellem spiller Musikskolen musik med
dyretemaer. Kom og vær med.
Hele dagen på Billedskolen.

Svævebanen – tag dit tøjdyr med til en farefuld ekspedition.

Har dit tøjdyr højdeskræk? Kan den klare turen med svævebanen? Efter turen får du et bevis for gennemførsel!! Har du
ikke et tøjdyr med på dagen, så kan du naturligvis låne et.
Hele dagen på Billedskolen.

Billedskolens elever arbejder

Der er fuld gang i undervisningen på Billedskolen i baghuset - og du er meget velkommen til at kigge forbi og se
eleverne over skuldrene. Elever fra Visuelt Gymnasium Horsens ordningen tegner naturligvis tøjdyr og meget andet.
Hele dagen på Billedskolen.

Tegneworkshops i Caféen på Musikskolen

12.55 – 13.15: Vi doodler BIG TIME på dugene i caféen – kom og vær med.
15.05 – 15.25: Tegneopgaver fra bogen 30+1 sjove tegneopgaver for alle - udleveres ved bordene og alle kan være med.
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Musikskolen
Lynkoncert – workshop lokale 12

Kl. 11.15, 12.00 og 13.30 i Lokale 12
Lynmusik for musiknysgerrige børn, forældre og bedsteforældre. Vi laver musik med kroppen, puster, spiller på plastrør,
knipser, synger og rapper i takt. Vi afslutter det hele med en mini koncert. Alt sammen på en hel halv time.

Musik-workshops i lokale 12 og 15

Kl. 10.30, 12.45, 14.15 og 15.00 i Lokale 12 og 15
Familierytmik - her kan hele familien inklusive bedsteforældre være med til at synge, danse og spille. Lær en ny børnesang og tag den med hjem.
Pustefabrikken - her kan alle børn og barnlige sjæle puste og puste. Prøv alle former for pustelege og puste i små farverige trompeter og trækbasuner. Koncert med Blæserbanden kl. 12.45
BodyDab:
Råb, rim, remser, klask, knips and clap
kom, tag no'en chancer med en syg fed dab

Violin-workshop lokale 10

Kl. 10.00 – 15.00 i Lokale 10
Her er der gode muligheder for at lave grimme lyde, smukke lyde, lange lyde og måske 3-kantede lyde? Prøv at spille på
en meget, meget lille violin. Koncert med elever fra Eventyrhuset i Brædstrup kl. 11 og med suzukiviolin elever kl. 14.

Åben scene

Kl. 10.00 – 15.30 i Caféen
Nyd en kop kaffe, din frokost eller et stykke kage til fantastisk underholdning med elever fra Musikskolen, Komediehuset, Balletskolen, Billedskolen og 0. klasse fra Horsens Byskole afd. Kildegade. Du kan enten købe kaffe, te, kage og lidt
til frokost i caféen eller medbringe din egen mad.
10.30 – 10.45
11.00 – 11.15
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.35 – 12.55
12.55 – 13.15
13.45 – 13.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.05
15.05 – 15.25

BodyDab
0. klasserne synger
Lynkoncert
0. klasserne synger
Lynkoncert
Teatersport
Vi tegner på dugene
Lynkoncert
Suzuki violinelever
Teatersport
Tegneøvelser
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Balletskolen
Kl. 11.00-14.00

Dansesalen på Komediehuset
I løbet af dagen kan du se og være med til nogle af de ting, som Balletskolens elever arbejder med.

Skyggedans

Tag en projektor, stil dig foran den og du får de mest fantastiske skyggefigurer på væggen. Musikskolens danselærer
viser teknikken – prøv det selv!

Ballettens univers

Elever fra Balletskolen giver små smagsprøver på, hvordan de uge efter uge arbejder med teknikkerne i klassisk og moderne ballet.

Dans, dans, dans

Flere af byens børnehaver har netop startet et danseforløb med en af balletskolens lærere. Oplev hvor dygtig man kan
blive på 4 uger, når man er 4 år.

Vi ses på Kulturstationen!
Skolegade 7, 8700 Horsens

