MARS- ART- FESTIVAL 2040
Dansk Centralbibliotek Flensborg
Børnekunstudstilling – teater – kreative parcours for børn
For skoleklasser og sfo`s: 05.- 08. 07. 2016
Kl. 9.00 til ca. 12.30 : Tilmedling (se ned under)
Aaben for alle: kl. 15.00 til 18.00

Hej alle sammen !

Vi vil gerne invitere dig (og din skoleklasse) til denne kosmiske event på det
Danske Bibliotek i Flensburg i perioden 5.-8. juli 2016 (aftaler med skoleklasser
om formiddagen). Her venter jer et mars-kosmos i form af billeder, lyd, ﬁlm og
installationer. Derudover en bred vifte af kreative aktiviteter og endda en
teaterforestilling (tysksproget). God fornøjelse ved gennemlæsning af dette
enestående program. Vi glæder os til jeres besøg!

Mars Kunst Udstillingen
I blandt hundredvis af tegninger, værker, fotos, masker, ﬁlme osv., skabt fra
workshops på begge sider af grænsen, indbyder marsfestivalen sine unge gæster
til selv at blive kunstnere. MarsArtStationen byder på en interaktiv parcour med et
stort udvalg af kreative aktiviteter som inspirer til at arbejde med emnets
kompleksitet på en legende og kreativ måde.

Mars- Kreative- Parcours
Marsfashion
Beboerne fra Mars City har deres helt egen mode. Lige netop nu er rumagtig
hovedbeklædning og ansigtsmaling det sidste skrig og fremtræder som super
cool. I marsbutikken kan du selv designe din egen hætte, sminke dig og klæde dig
ud.
Alien Kunststation
Design din indre Alien. Hvordan vil du se ud i et andet solsystem? Vil du have 5
øjne og 3 hoveder…? Giv din fantasi frit løb, opﬁnd, tegn og mal de skøreste
Marsbeboere og E.T.s.
Foto/Video Shooting
Ved hjælp af tekniske tricks laver vi et foto eller en lille video af dig, der viser dig
på Mars eller i et rumskib. Bedst i et passende galaktisk outﬁt fra Mars Fashion
Shop.
Tomater på Mars
Hvordan fungerer naturen på Mars? Hvordan kan man anlægge en have, dyrke
grøntsager og krydderier for at kunne tilberede et lækker måltid af det. Is, pesto,
marmelade og m.m. Hvor kommer vandet fra og hvor kommer næringsstofer fra?
På Mars –plante-stationen kan du ﬁnde ude af det og du kan stifte bekendtskab
med ægte tomatplanter og andre vækster.
Marsspil
Tiden kan gå langsom i en rumstation. Godt, at der ﬁndes en Mars Spillestation!
Her kan du træne dine færdigheder, kondition og ﬁtness, og samtidig have det
sjovt.
Skulptur arbejde
Ude i de røde planets vide landskaber optager man mærkværdige kranier. Har der
været liv på Mars? Vi former Alien hoveder af ler

MARS2GO-Teater for unge
Hovedpersonerne i teaterforestillingen ”Mars to go” er vennerne Olli og Chris. De
to venner planlægger deres egen mission til Mars, hvilket er grænseoverskridende
både for dem og deres familie. Og hvor går grænsen mellem fantasi og
virkelighed. Ollie og Chris vil til Mars – til enhver pris. De har læst en masse bøger
om Mars på biblioteket, set video clips på nettet og lyttet til lydbøger. De
planlægger Marsmissionen på Ollis værelse. En dag støder de på en artikel på
internettet om en TV-casting show, som udvælger mennesker til at ﬂyve til Mars,
allerede om 10 år. Sagen har kun et problem: der er ingen hjemrejse. Mission er
one-way.
Olli og Chris beslutter sig for at søge alligevel og forbereder deres afsked fra
jorden. Men deres forældre er mere forfærdet end begejstret, da de hører om
deres planer. Projektet bliver lagt på is, da de to får problemer i skolen. Men det
betyder langtfra, at Olli og Chris opgiver deres planer.
Skuespillerne Stephanie og Janosh Amtenbrink og Arno Sudermann spiller rollen
som Olli og Chris og glider virtuos ind i 13 forskellige karakterer. Scenen
forvandler sig fra børneværelset til marsoverﬂaden, fra TV- studio til
verdensrummet. Aktørerne formidler faglig viden på en legende måde, forvandler
aktuelle emner og spørgsmål om fremtiden i børnehøjde: underholdende,
humoristisk og inspirerende. Et teaterstykke om et stærkt venskab og fantasi, om
drømme og selvfølgeligt om fremtiden, som banker på, og de planlagte missioner
til Mars.
2 skuespillere / 1 teknikker
Forestillinger for skoleklasser på det Danske Bibliotek: 5.7. – 8.7.2016 kl. 9 00
eller efter aftale.
Visa/gebyr: 3,50 euro /elev

Tilmelding til: Rick Towle, mail: <ricktowle2@gmail.com>
Tysk: Folke Witten- Nierade: folkewitten@aol.com/ 0049-4632-876367

med venligst cosmic hilsen
Mars- Art- Team

