Til alle 0.-2. klasser i Haderslev Kommune

Renæssancevandring 2015

Renæssancevandring
en sanselig udfordring i haderslev
fredag 29. maj 2015 kl. 9 -13.00

Tag med drengen Didrik på vandring gennem byen og oplev
Haderslev som den så ud for 500 år siden.....
I skal møde hertug Hans den ældre, enkedronning Dorothea, hertugens
byfoged og soldaterne. I skal synge en samle med organisten i Domkirken.
Munkene i den mørke kælder tænder lys for jer. Hos urtekoner og
krydderihekse skal I lugte og smage jer frem.
På vej gennem byen vil I møde
Didriks venner, som både vil give
jer opgaver og lege med jer! Turen
afsluttes i Damparken. Her møder I
gøgleren, som vil lave kunstner med
både jer og Didrik!
Melder I jer, får I yderligere
information og opgaver tilsendt. I
skal bl.a. udforme klassens eget
banner, samt øve på en salme.
Materialet sendes ud i starten af maj. Banneret skal I dekorere hjemme i
klassen. Banneret bærer I rundt i byen under vandringen, og herefter skal
det pryde Damparken under Hertug Hans festivalen den 29.- 31. maj 2015.

Meld jer straks, brug en formiddag med jeres elever 		
		
og få en levendegjort historisk oplevelse i 				
			børnehøjde.

		

Hvem:

0.-2. kl. Deltagerne inddeles i 8 hold.

Hvor: 		

Haderslevs gamle bydel

Hvornår:

Fredag 29. maj 2015 kl. 9 - 13 (afhænger af bustransport!)

Tilmelding:

Senest 24. april 2015 til meka@haderslev.dk

Information:

Mette K. Agerschou tlf. 74347805 (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)

			
Pris: 		

I

eller Lone Graasbøll tlf. 7352 3482 (Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev)
Gratis. Transport dækkes af ”Familie, børn og unge”, hvilket arrangeres ved tilmelding.

Arrangeret i samarbejde med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, Arkæologi Haderslev, Haderslev Kommune, Haderslev
Kjøbstads Vægteraug, Ehlers Lertøjssamling, Haderslev Domsogn; Gøgler Anton, Hertug Hans Kirken og Domkirken, restaurant
LMNT, UCSYD- ernæring & sundhed og Haderslev og Omegns Biavlerforeningen SAMT museets venner og frivillige!

