
20 års jubilæum i Thy

luk ”Porten til Eventyr” op
Kom og

17. september 2021



PROGRAM

16:00   Tyvstart på UCN for de mindste Der er gratis  
   bus mellem UCN og Biblioteket i Thisted hvert   
   kvarter fra kl. 15.45

17.30   Optog fra Musikskolen i Thisted

18.00   Åbningsevent på Store Torv

18.30  Aktiviteter, fest og farver over hele byen frem  
  til kl. 20.45

21.00   Fakkeloptog med FDF Orkestret i    
  spidsen fra Biblioteket i Thisted til Store Torv,  
  hvor vi slutter af med fællessang

Fredag den 17. september 2021 står i eventy-
rets og børnenes tegn, når Børnekulturnatten 
fejrer 20 års jubilæum i Thisted midtby

Du ved måske allerede, at et garderobeskab kan gemme på en forun-

derlig verden. Men ved du også, at vi i Thy har nøglen til et fortryllen-

de univers? 

Børnekulturnatten åbner porten til en eventyrlig aften i centrum af 

Thisted by og byder på et væld af fantasifulde, mystiske, sjove og 

kreative aktiviteter og oplevelser for børn, grimme ællinger, havfruer 

og tinsoldater i alle aldre. Så reservér den 17. september i kalenderen, 

find din bedste udklædning frem og begynd dit livs eventyr!

Gode, vilde og sjove foto
Del din oplevelse og vis os dine fede billeder fra årets børnekultur-

nat på Instagram.  

 

Brug hashtagget 

Mens du venter
Hvor mange danske ord gemmer der sig i BØRNEKULTURNATTEN 

ud over ordet selv? Du må ikke ændre på rækkefølgen af bog-

staverne og forkortelser gælder heller ikke. 

Find 5 - det burde være en leg

Find 10 og du er godt på vej

Find 15 og du er sej

Find 20 eller flere - så er du en ægte bogstavshaj 

natbørn

#børnekulturnattenthy

Kom med ud i 
natten 

og 

gå på ja
gt efte

r nøgler



Museum Thy 
Jernbanegade 4

Det Danske Spejderkorps
Christiansgave

Thisted Teaterkreds 
Rundt i byen

Udstilling af værker fra Mød en kunstner
Storegade 21 D 

KFUM-Spejderne 
Plantagevej 24a

SMK Thy
på Det Ny Kastet
Store Torv

UCN 
Lerpyttervej 43

Thisted Kirke 
Vestergade 3

KFUM KFUK
Rosenkrantzgade 6

FDF 
Møllevej 24A

Ungdomsskolen 
Skolegade 8A

Limfjordsteatret 
Frederiksgade 5

KulturRummet
Tingstrupvej 17-19
Plantagevej 18
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KORT

 Gratis bus hvert kvarter fra kl. 15.45

Thy BUF
Håndværkertorvet 9-11
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Det Danske Spejderkorps
Christiansgave

Gå gennem porten i Christiansgave og find de blå spejdere og deres eventyr. 
Du finder os i skoven fra indgangen overfor Biblioteket. Her tænder vi bål og der 
mulighed for hygge og hvis du har lyst, kan du lave pandekager på bålet.

1

Biblioteket, Musikskolen og Kulturskolerne
Tingstrupvej 17-19 og Plantagevej 28

På Biblioteket og Musikskolen møder du eventyrlige verdner med troldmænd, 
skurke, prinsesser, havdyr og masser af musik. I Plantagehuset kan du udfolde 
dig i Pot og Pandes værksted, Forundringsværkstedet eller Keramikværkstedet.

 

I Madvækstedet i Plantagehuset kan du spise medbragte madpakke, 
og der er også mulighed for at købe lidt lækkert børnevenligt mad, der 
kan tages med rundt i natten. 

2

UCN 
Lerpyttervej 43

Kom og brug fantasien sammen med os og oplev magien af eventyr, når de 
pædagogstuderende åbner dørene til UCN fra kl. 16:00-20:45.

3

Museum Thy 
Jernbanegade 4

Hvert 20. min. (første gang 18.40) fortæller Rune om mærkelige sten fra 
fortiden på trappen ved det gamle museum. Hvorfor ligger der underlige sten 
under museumsbøgen? Hvordan kan stenene være en port ind i fortidens 
eventyrlige verden?

5

Thisted Kirke 
Vestergade 3

Denne aften åbner vi porten ind til et eventyrligt sted, vi alle kan drømme om; 
Paradiset: Dit paradis, mit paradis, dyrenes paradis, biblens paradis. I kirkens 
rum, hvor der er plads til os alle, bliver der kreative aktiviteter. Fortællinger og 
musik for både børn og voksne.

6

Limfjordsteatret 
Frederiksgade 5

Du kan skabe en vildvæsen maske, fortælle en vild historie, være 
med i en vildtvoksende leg og se scener fra forestillingen ”Det 
Vilde og det Stille”. Alle elementerne som vi skaber i løbet af afte-
nen kan rent faktisk blive en del af Limfjordsteatrets kommende 
forestilling der hedder “Vild”.

7

Ungdomsskolen 
Skolegade 8A

Der hvor nøglen til porten er.

Ja mon vi kan finde den?

8

KFUM KFUK Thisted
Rosenkrantzgade 6

Gå gennem eventyrporten til en uhyggelig 
eventyrlig tur i den mørke kælder. Klæd jer ud 
og lav jeres eget eventyr på 1. sal, og så er  
der vafler, kaffe og saftevand i stueetagen.

9

FDF 
Møllevej 24A

Gå gennem porten til eventyr og kom til landet, hvor alt er 
større! Spillene, du kender, er giga store, og snobrødet er  
kæmpe. Så nøglen må også være til at finde her. 

Men bare rolig, den klassiske FDF-pandekage smager  

som og ligner helt sig selv.

10

Thisted Teaterkreds 
Rundt i byen

Mød teaterklovnen LULU til Børnekulturnatten – en klovn med kæmpe store sko og 
en lillebitte cykel, som vil være til stede i børnehøjde ved åbningen af børnekultur-
natten på Store Torv, og kommer rundt til mange af stederne med aktiviteter.

Udstilling  
I løbet af uge 37 har skoler og dagtilbud haft besøg af kunstnere.  
Du kan finde børnenes flotte produkter udstillet i Smedjens projektkontor.

KFUM-Spejderne
Plantagevej 24a

Escape Rooms med masser af gåder kan du opleve, når du lukker eventyrporten 
op til spejderhaven/huset.

Der serveres vafler, kaffe og saft.

SMK Thy
Det Gamle Rådhus på Store Torv
Her er der mulighed for at lave fantastiske figurer! Vi har: farvestrålende papir,  
piberensere, stof, ispinde, pap, fjer og perler i tusindvis. Er du mere til hvepse, slad-
der, ensomhed – og kærlighed? Så sæt dig på vores fortælletæppe og hør Kim Fupz 
Aakesons fantastiske fortælling om Fanden og hans oldemor i historien Men størst 
af alt.
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Thy BUF, KINO 1-2-3
Håndværkertorvet 9-11

Kom med i mørket, hvor en verden af eventyr folder sig ud. Gratis popcorn. 
Sidste omgang kortfilm starter kl. 20:30.
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Vil du rapportere fra Børnekulturnatten 
fredag den 17. september? Vi er nemlig 
på udkig efter seje børnejournalister, der 
har lyst til at gå på opdagelse i alle de 
eventyrlige, sjove og kreative aktiviteter 
og tage billeder og lave små videoklip 
af løjerne. Som børnejournalist får du 
dit eget pressekort, der giver adgang til 
backstageområde med slik og soda-
vand, og et lille kursus i at fotografere 
og filme samt et gavekort.

Er det noget for dig eller kender du én, 
der kunne være interesseret? 

Børnejournalist – er det dig?

Send en mail til
Mieke Green Rasmussen

mgra@thisted.dk


