
  

 

 

850 børn fra Hedensted skyder kulturhoved-
stadsåret i gang 

Børns ønsker, drømme og håb om nuet og fremtiden er temaet, 

når daginstitutioner og børnekor fra hele kommunen deltager i 

2017-børneåbningen ”Ønskelandet” fredag 20. januar. 

I 11 børnehaver i Hedensted Kommune er der de seneste uger blevet 

arbejdet på højtryk for at blive klar til børneåbningen af Kulturhoved-

stad Aarhus2017 fredag 20. januar. På hver deres måde har børnene 

sluppet fantasien løs for at give udtryk for deres ønsker, drømme og 

håb om fremtiden.  

Resultatet af den fælles kreativitet kan på dagen opleves i daginstituti-

oner i Barrit, Ølholm, Aale/Hjortsvang, Daugård, Hedensted, Rårup, 

Tørring og Glud. 

Også børnekor fra Juelsminde, Glud og Stouby/Barrit bidrager i selskab 

med musikskolens talentlinje til børneåbningen. Det sker ved en kon-

cert på Skolen i Midten i Hornsyld kl. 16.  

”Det er skønt at opleve al den kreativitet og fantasi, som er blevet 

sluppet løs blandt børnene i vores kommune. Det er glædeligt, at He-

densted Kommune med så stor opbakning og entusiasme er med til at 

sætte sit præg på børneåbningen af Kulturhovedstad Aarhus2017. Vi 

kan glæde os til mange store kulturelle oplevelser såvel lokalt som re-

gionalt i det kommende år,” siger Liselotte Hillestrøm, form. Udvalget 

for Fritid og Fællesskab. 

Ligesom i Hedensted Kommune har børn over hele regionen beskæfti-

get sig med temaet ”Ønskelandet”. Det er sket med hjælp fra pædago-

ger, lærere, kunstnere, studerende, bibliotekarer, kulturskoler og – in-

stitutioner. 

Det har resulteret i mange forskellige ”Ønskelande”. Nogle består af øn-

skeøer, ønskesten eller ønsketræer, mens andre har arbejdet med for-

tællinger, udstillinger eller musik. 

I alle børneåbninger indgår en del fælleselementer. Alle børn synger en 

fællessang, skrevet af Alberte Winding og Jan Rørdam specielt til Aar-

hus 2017s børneåbning. Den handler om et Ønskeland med familie og 

venner, hvor der er tid til at være sammen og plads til at være sig selv.   

Sangen har desuden får sin helt egen dans, som er skabt af koreogra-

ferne Mette Møller Overgaard og Esther Haugegaard og produceret af 

Dansehallerne. Den handler om at sætte fantasien fri, tage en ven i 

hånden og tage på en drømmerejse til forunderlige fantasiverdener. 

I Hedensted kommune kan børn i alderen 5-10 år deltage i en danse-

workshop på Gudenåcentret i Tørring lørdag 14. januar kl. 13-16. 
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