
SENSOMMERFESTIVAL
Her midt i naturens modne ødselhed af frugt og farver vil vi gerne invitere forældre og søskende til festival.
Alle elever har de seneste uger haft travlt med forberedelserne. Vi glæder os til en herlig aften i skumringen
med maleri og foto, musik, dans, teater og film, fodboldkamp og bål.

De fleste aktiviteter vil foregå udendørs rundt om skolen, så husk en jakke og gerne et tæppe at sidde på.
Orienter jer i programmet her og deltag i de optrædener og workshops, I har lyst til. 

Vi glæder os til sensommerfestival med jer!

En hyggelig aften med kunst, kreativitet, leg og lækker mad



Program
Fra kl. 17

FODBOLDKAMP
Generationernes 
kamp!

På fodboldbanen

PERFORMANCE
Dans og teater 
viser forestilling

I foredragssalen

UDSTILLING
Billedkunst og foto 
udstiller værker

Ved hovedindgang

BUESKYDNING
Outdoorlinjen er 
klar til at instruere

Bag skolens hal

STREET ART
Skab fælles kunst-
installation med 
billedkunstlinjen

Ved hovedindgang

PERFORMANCE
- fortsat (forestil-
ling varer 40 min.)

FAMILIEFOTOS
Få taget flot (eller 
skørt ...) familiepor-
træt med fotolinjen

Ved flagstangen

VEGGIEMAD
Bålmad med out-
doorlinjen

Foran spisesal

KONCERT 
med musiklinjen
Tema: Forelskelse

Foran pejsestuen

STREET ART
Skab fælles kunst-
installation med 
billedkunstlinjen

Ved hovedindgang

FAMILIEFOTOS
Få taget flot (eller 
skørt ...) familiepor-
træt med fotolinjen

Ved flagstangen

MIDDAG
Spisning for forældre til 
MUSIK + FILM elever

Foran spisesal

BIOGRAF 
Fremvisning og 
artist talk

I foredragssalen

KONCERT 
med musiklinjen
Tema: Bekymring

Foran pejsestuen

FODBOLDGOLF
Leg med fodbold-
linjen

Bag ved hallen

VEGGIEMAD
Bålmad med out-
doorlinjen

Foran spisesal

KONCERT 
med musiklinjen
Tema: Lykke

Foran pejsestuen

FARVEL
Skolens kor slutter dagen af med sang. Streames på facebook - sæt jer ud i bilerne og se med.

MIDDAG
Spisning for forældre 
til TEATER + DANS + 
FODBOLD elever

Foran spisesal

MIDDAG
Spisning for forældre til 
BILLEDKUNST + FOTO 
+ OUTDOOR elever

Foran spisesal

VELKOMMEN
Løbende ankomst på parkeringspladsen. 
Musiklinjen og rytmisk kor sørger for musik - køkkenet står for kaffen.

PERFORMANCE
Dans og teater 
viser forestilling

I foredragssalen

PERFORMANCE
- fortsat (forestil-
ling varer 40 min.)

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

19.30



At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive

er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.

Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,

da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

ANKOMST er løbende - dvs. I er velkomne fra kl. 17 og må gerne finde hen til aktiviteterne, der 
går igang kl. 17.30. Der er ingen fælles opstart. 

SPISNING foregår løbende foran spisesalen. Maden serveres af skolens køkken. Alle har fået 
tildelt bestemt tidsrum - se hvornår I skal spise i programmet.

KUN FORÆLDRE OG SØSKENDE er inviterede - for at begrænse antal på skolen.

TOILETTER - der er opsat toiletvogn ved parkeringspladsen. Brug denne i stedet for skolens 
toiletter. 

INDENFOR OG UDENFOR - de fleste aktiviteter foregår udendørs, så husk jakke og evt. et 
tæppe. Performance og film foregår i foredragssalen. Undgå gerne ophold på skolen derudover. 
Skal I fra et sted til et andet, så gå rundt om skolen.

FODBOLDSTØVLER mv. er en god ide, hvis man vil være med til fodboldkamp (- og det håber 
vi, at mange både søskende og forældre har lyst til)

AFSLUTNING foregår sammen, hver for sig. Det vil sige, at skolens storekor slutter af med sang 
fra foredragssalen, som streames på efterskolens facebook-side. Se med fra bilerne. Skal I have 
jeres barn med hjem, kommer hun eller han, så snart koret har afsluttet.  

OG HUSK afstand og god håndhygiejne samt tålmodighed, når vi bevæger os rundt mellem 
hinanden. Så får vi en god og tryg aften! 

Praktisk

For at minimere potentiel smittespredning mellem deltagerne og 
på selve skolen har vi en række praktiske forholdsregler: 


