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INVITATION TIL VIDENSTUR
OM FORMIDLING TIL BØRN
14. OG 15. DECEMBER 2010
I NORDTYSKLAND

• Formidling gennem antagelse af en anden rolle
• Spændende formidlingsmetoder til børn
• Netværk med gode kollegaer

Leg selv med
Få ny inspiration og viden om formidling til børn
Formidling og kommunikation til børn er det store fokusområde i laboratoriet for Turisme og Oplevelser. I det afsluttede Egeskov projekt var emnet personlig formidling. I de to nye udviklingsforløb,
”Konger og Dronninger på Koldinghus og i den syddanske region” samt ”Mobile rollelege i Fredericia”, er der fokus på nye formidlingsmetoder og audiovisuel formidling samt formidling, hvor børn
gennem antagelse af en anden identitet lærer attraktionens historie.
Emnerne er aktuelle for mange attraktioner i laboratoriet, så udover deltagerne i udviklingsforløbene, er en række andre attraktioner, der selv kan bruge viden og inspiration om emnet, inviteret med
på turen. Emnerne har været styrende for valg af destination, som er Bremerhaven og Hamburg.
Dertil kommer at Bremerhaven, sammen med Bremen, har lagt og fulgt en ny turismestrategi, der
har udviklet Bremerhaven til en ny destination med flere spændende attraktioner, herunder de vi
skal besøge.

Deutsches Auswanderhaus; Bremerhaven
Oplev udvandring. Opdag rødderne. Forstå indvandring. Udforsk historien på første hånd på
”European Museum of the Year 2007”.
www.dah-bremerhaven.de

Klimahaus Bremerhaven
Alle taler om vejret. Hvilke faktorer bestemmer
klimaet? Svarene formidles på en fascinerende
og moderne måde i Klimahaus.
www.klimahaus-bremerhaven.de

Museum für Kunst und Gewerbe
Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg er
et ledende center, der formidler kunst, brugskunst og design. Det huser værker fra bl.a.
Europa og Mellemøsten i den bedste kvalitet og
dækker alle epoker fra antikken til i dag.
www.mkg-hamburg.de

Tirsdag d. 14. december
Opsamlingspunkter:
Afg. kl. 07:00 Odense Banegårds Center, Dannebrogsgade v. turistbusholdepladserne.
Afg. kl. 08:00 Scandic Hotel i Kolding.
Ca. Kl. 8.10 Fagligt indlæg: Hvordan lærer børn effektivt, mens de antager en anden rolle.
		
Kaffe og rundstykker undervejs i bussen.
Ca. kl. 11.00 Glückstadt med overfart med færgen til Wischhafen.
		
På overfarten nydes den frokost, som LOL har medbragt.
Kl. 13:00
		
		
		
		

Besøg på Deutsches Auswanderhaus, årets museum i Europa i 2007.
Kunne du emigrere til det forjættede land? Som besøgende får du en identitet på en
fiktiv udvandrer. Gennem turen rundt i museet lærer du din persons skæbne at kende
og bliver derved ført igennem udvandrernes historie.
Afslutningsvist fortæller Aislinn Merz, Leitung Vertrieb, om museet og dets visioner.

Kl. 15:30
		
		

Besøg på Klimahaus Bremerhaven.
Nadja Tietjen, Pädagogik, fortæller om huset, deres visioner og arbejde med børn.
Derpå besøg i udstillingen i grupper.

Kl. 18:00

Afgang mod vores hotel.

Kl. 18.15

Indtjekning på hotellet.

Kl. 19.30
		
		
		

LOL er vært ved en middag.
Lille foredrag om Bremen og Bremenhavens nye turismestrategi
ved Jan Rohrbach, BIS Bremerhaven Touristik. Resten af aftenen er på egen hånd og
ved egen betaling.

Onsdag d. 15. december
Kl. 08:00

Morgenmad og udtjekning på hotellet.

Kl. 09:00

Afgang mod Hamburg.

Kl. 11:00
		
		

Besøg på Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg, hvor vi tager udviklingsforløbet
”Konger og droninger på Koldinghus og i den syddanske region” kærligt under
behandling. Foredrag ved Niels Jockel, Leiter der Kunst und Design Vermittlung.

Kl. 13:00
		

Afgang. Vi kører til Jungfernstieg med besøg på julemarkedet.
Tid og frokost ved egen hånd og betaling.

Kl. 15:00

Retur mod Danmark.

Kl. 18.00

”Strække-ben”-pause og en let aftensmad på egen betaling.

Ca. kl. 19.30 Ankomst Scandic Hotel Kolding.
Ca. kl. 20.30 Ankomst Odense Banegård Center.

Tilmelding:
Der er kun et begrænset antal pladser, så meld dig til i god tid.
Pladserne uddeles efter først til mølle princippet.
Sidste tilmeldingsfrist: 1. december 2010
Afbud, der modtages efter d. 1. december (sidste tilmeldingsfrist),
faktureres til deltagerne med 1500 kr. pr. person.
Du kan tilmelde dig på www.kidsntweens.dk eller på ahj@syddanskturisme.dk
Pris:
For at kunne deltage i arrangementet skal du være partner i projekt ”Leg og Læring – Kids n’ Tweens
Lifestyle”. Arrangementet er gratis for partnere mod registrering af timer. Der betales dog for en
enkelt frokost og en enkelt aftensmad selv. Hvis ikke du allerede er partner, kan du blive det allerede i
dag. Kontakt en af nedenstående personer for at få mere information herom.

Laboratorium for Turisme og oplevelser
Marianne Ørskov Larsen, Syddansk Turisme
Tlf. 2060 3315
mol@syddanskturisme.dk

Anja Højfeldt Jespersen, Syddansk Turisme
Tlf. 23 39 99 52
ahj@syddanskturisme.dk

Der tages forbehold for programændringer og andre ændringer.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

kidsntweens.dk

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle er et treårigt udviklingsprojekt, der støttes af Regionalfonden under EU-strukturfonde.

