Børnekulturdag 2017

Foråret er kommet og med foråret følger også den årlige Børnekulturdag for institutionerne
(herunder dagplejen) i Galten-Skovby. Det afvikles sædvanen tro som optakt til Galten Byfest
og den afvikles også sædvanen tro i Kristi Himmelfarts dagene.
Børnekulturdagen afvikles i år onsdag den 24. maj 2017. Temaet for optoget er ”Find
kulturen”.
Dagen starter med det traditionsrige optog fra Gyvelhøjskolen og ned til Bytoften. Optoget
går fra skolen kl. 14.30 via Røddikvej, Søndergade, videre derfra ud på Vestergade og ender
på Amfiscenen på Bytoften.

Program
Start kl. 14:30 fra Gyvelhøjskolens fodboldbaner - alt nedenfor er cirkatider!
14.30

Vi går ruten og undervejs skal børnene ”Find kulturen og sanserne”. Det vil sige at
alle institutionerne har lavet en hemmelig ting som bliver udstillet på ruten. Det
kan være kunst oppe i træerne, skulpturer, musik m.m.

14.45

Søndergade

15.15

Vestergade og ind på Byfest pladsen

15.20

Fælles dans på Amfiscenen sammen med elever fra Klank Efterskole

15.25

Danseopvisning af elever fra Klank Efterskole

15.30

I må nu afhente jeres børn, programmet fortsætter inde i teltet.

16.00

De børn som ikke er afhentet, går sammen med personale hjem til børnehaven. Vi
lukker som sædvanlig klokken 17.00. Vi vil gerne opfordre alle forældre til at hente
15.30.

Ruten hvor børnene skal gå vil være afspærret når vi kommer ned på Bytoften. Forældre
bedes holde sig uden for afspærringen indtil afhentning af børnene bliver frigivet kl. ca.
15:30.
Institutionerne vil gerne støtte op omkring det kulturelle liv i Galten by og gør opmærksom
på at de i alt cirka 350 mennesker arbejder frivilligt til Byfesten og at alt overskud fra
Byfesten går ubeskåret til GFS idrætsarbejde til børn og unge.

Vi glæder os til at se jer til Børnekulturdagen :-)
De bedste hilsener fra alle os i børnehaven og vuggestuen :-)
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