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VELKOMMEN TIL DEN KULTURELLE RYGSÆK

Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, Børne- og Fa-
milieudvalget og Jammerbugt Kommune er klar med 
år fire i vores kulturelle rygsæk til eleverne i Jammer-
bugt Kommunes folkeskoler. Den Kulturelle Rygsæk er 
et unikt tilbud, som skal sikre, at alle elever oplever in-
spirerende møder med kunst og kultur i løbet af deres 
skoletid. Den Kulturelle Rygsæk er en del af Jammer-
bugt Kommune som Danmarks bedste fritidskommune 
og den er iværksat for at give vores børn og unge bedre 
mulighed for at tage kunst og kultur med som en aktiv 
del af deres fritidsliv.

I samarbejde med en række kulturaktører får børn og 
unge mulighed for at lære kulturens sprog. I udform-
ningen af de konkrete tilbud lægges der vægt på, at 
eleverne skal møde kunst og kultur, som de normalt 
ikke møder. Projektet har til formål at præsentere og 
integrere børns møde med professionel kunst og kultur 
i hverdagen og i fritidslivet. Gennem planlagte forløb af 
kulturelle tilbud, workshops og events tilbydes børne-
ne mulighed for at forstå, medvirke og deltage aktivt i 
kunst- og kulturlivets mangeartede oplevelser og mu-
ligheder.

Den kulturelle rygsæk skal give forøget inspiration og 
vitalitet i skoledagen og samtidig bidrage til, at vi ud-
vikler hele mennesker med indsigt og mulighed for at 
forfølge evner og interesser både i skole- og arbejdsli-
vet og i fritidslivet. Jammerbugt Kommune arbejder på 
at være Danmarks bedste Fritidskommune og i Kultur-, 
Fritids- & Landdistriktsudvalget samt Børne- og Fami-

lieudvalget vil vi meget gerne give vores børn og unge 
mulighed for at opleve andre sider af fritidslivet end 
man måske oftest gør i Jammerbugt Kommune og der-
for iværksætter vi Den Kulturelle Rygsæk.

Det glæder os meget i Kultur-, Fritids- & Landdistrikts-
udvalget samt Børne- og Familieudvalget at kunne bi-
drage til vores børn og unges klassiske dannelse samt 
at give dem skønne, berigende, lærerige og spændende 
kunst- og kulturoplevelser, som kan spille sammen med 
den store vifte af fritidstilbud, både inden for idræts-
området og kulturen, vi allerede har i Jammerbugt Kom-
mune.

Rigtig god fornøjelse.

Helle Bak Andreasen

Helle Bak Andreasen
Formand for  
Kultur-, Fritids- & 
Landdistriktsudvalget 

Susanne Møller Jensen
Formand for 
Børne- & Familieudvalget



FAKTA 22/23
I løbet af skoleåret 22/23 vil den enkelte elev 
stifte bekendtskab med nedenstående kunstarter 
og kulturaktører.

ÅRGANG KUNSTART

1. & 2. klasse Scenekunst

3. klasse Klassisk musik

4. klasse Billedkunst

5. klasse Litteratur

5. klasse Klassisk musik

6. klasse Rytmisk musik

7. klasse Billedkunst

8. klasse Arkitektur

Årgangene er valgt ud fra hvilke fag, eleverne har, 
og hvornår de får mest ud af de enkelte tilbud, 
samt at fordelingen udgør to årgange i henholdsvis 
indskoling, mellemtrin og udskoling. I år er vi heldi-
ge at have tilbud med i rygsækken til alle mellem 1. 
og 8. klasse. Nogle tilbud kommer ud på skolerne, i 
andre inviteres eleverne på besøg på kunstinstitu-
tionerne.

Der er koblet undervisningsmateriale til alle tilbud-
dene og der er sørget for transport af eleverne. 
Kørselskontoret koordinerer denne og melder de 
præcise tider ud inden afvikling. Det er obligatorisk 
for skolerne at deltage i Den Kulturelle Rygsæk.

August 2022 kan undervisningsmaterialet findes her: 
https://www.jammerbugt.dk/borger/kultur-fri-
tid-og-landdistrikt/kultur/den-kulturelle-rygsaek/

Den Kulturelle Rygsæk er et projektsamarbejde 
mellem Jammerbugt Kommunes kulturinstituti-
oner: Jammerbugt Kulturskole, Jammerbugt Bib-
liotekerne, kommunens skoler samt Børne- og 
Familieforvaltningen og Vækst- og Udviklingsfor-
valtningen. Den Kulturelle Rygsæk er finansieret af 
Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i Jammer-
bugt Kommune og er en del af Jammerbugt Kom-
mune som bedste Fritidskommune.

Vil du vide mere, så kontakt:
Kulturkonsulent Ulla Tjell  
utd@jammerbugt.dk, 4191 2936
Skolekonsulent Anders Nybo  
nyb@jammerbugt.dk, 4191 2307 

(Version august 2022)
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Kunstart: Scenekunst
Fag: Dansk og musik

Teaterforestiling på Aalborg Teater
https://www.aalborgteater.dk/

PINOCCHIO
Der er ingen bånd der binder mig.
Mere end noget andet i hele verden ønsker den 
gamle fattige træskærer Gepetto sig en søn. Så 
han skærer sig en fin drengedukke i træ og kalder 
ham for Pinocchio. Pinocchio er ikke nogen helt 
almindelig trædukke – for han kan gå, løbe, danse, 
synge og tale – og så er han frygtelig nysgerrig. Og 
så er der lige det med næsen – for kommer Pinoc-
chio til at lyve, så vokser næsen.
Pinocchio skal begynde i skole, men der er så man-
ge andre spændende ting, man kan gøre. Og inden 
Pinocchio får set sig om, er han midt i et farefuldt 
eventyr langt fra Gepetto. Nu må Pinocchio lære 
at tænke på andre end sig selv.
Holdet bag de seneste sæsoners børneforestillin-
ger Fyrtøjet og Hans og Grete, instruktør Martin 
Nyborg og scenograf Mari Lassen Kamsvaag, ska-
ber et fortryllende eventyrligt univers med plads 
til både grin, gys og sug i maven.
Varighed: 1. time og 15 minutter

Fotograf: Catrine Zorn

Mandag 6. marts 2023

Kl. 10

Aabybro Skole, Biersted Skole, Brovst Skole og Fjerritslev Skole

Onsdag 8. marts 2023 Nørhalne Skole, Gjøl Skole, Saltum Skole, Jetsmark Skole, 
Skovsgård-Tranum Skole, Trekronerskolen og Ørebroskolen

https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/fritid-og-faellesskab/intern-den-kulturelle-rygsaek/
https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/fritid-og-faellesskab/intern-den-kulturelle-rygsaek/
https://www.aalborgteater.dk/
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Kunstart: Klassisk Musik
Fag: Musik

Aalborg Symfoniorkester 
https://www.aalborgsymfoni.dk/
                              

KONCERT: EN FOR ALLE - ALLE FOR EN

Onsdag 24. maj 2023 kl. 9.30.
Der er reserveret plads jer alle inklusive elever fra 
specialtilbud. I klasser med samlæsning, ligger be-
slutningen hos jer på skolen, men der er plads til 
alle.
Kørselskontoret sender præcise busafhentningsti-
der til jer inden koncertdagen.

Fotograf: Ulla Jensen

https://www.aalborgsymfoni.dk/
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4. klasse
Kunstart: Billedkunst 
Fag: Dansk og billedkunst

WORKSHOP PÅ KUNSTEN
Med afsæt i Kunstens udstilling med malerier af 
Tal R og Mamma Andersson, vil eleverne opleve 
kunst på en ny og anderledes måde. Vi har fokus 
på krop, kreativitet og eksperimentet i løbet af 
workshoppen, hvor eleverne møder kunstvær-
kerne tæt på og lærer mere om kunst, sig selv og 
hinanden. De tre timer er en kombination af dialo-
giske samtaler i udstillingen og anderledes kreative 
opgaver i museets eksperimenterende værksted.

Læs mere om udstillingen her: https://kunsten.dk/
da/udstilling/tal-r-mamma-andersson-omkring-
hill-13936

Eleverne kommer i workshoppen til at lave følgen-
de aktiviteter:
• Opvarmningsøvelse i værkstedet med fokus 

på sanser og krop.
• Indlevende dialoger om Tal R og Mamma An-

derssons kunst - midt i udstillingen og med 
fokus på elevernes opdagelser og oplevelser. 

• Praktisk-kreative eksperimenter i Kunst-Lab 
værkstedet inspireret af Tal R og Mamma 
Andersson - med fokus på undersøgelser af 
materialer. 

Alle elever kommer til at fordybe sig og have 
god tid til aktiviteterne, og de vil møde både en 
professionel billedkunstner og en kunstformidler 
i workshoppen. Vi benytter os af formidlingsme-
toden VTS, se mere her: https://kunsten.dk/da/
indhold/vts-en-formidlingsmetode-13586

Der vil medio oktober 2022 være udviklet et un-
dervisningsmateriale til udstillingen, som klasserne 
med fordel kan benytte inden og efter besøget. 
Det kan downloades her fra medio oktober:
kunsten.dk/da/indhold/undervisningsmateriale-
til-saerudstillinger-5021

Vi anbefaler, at klassen inden besøget har gen-
nemgået retningslinjerne for et besøg på Kunsten:
kunsten.dk/da/indhold/retningslinjer-for-besoeg-
5616

Disse små film kan også bruges som afsæt for en 
snak om, hvilke særlige regler, der gælder på kunst-
museet:
kunsten.dk/da/indhold/kunsten-at-gaa-paa-kun-
sten-7201

Aabybro Skole

27. oktober. 2022

3. november 2022

4. november 2022

9. november 2022

Biersted Skole
17. november 2022

18. november 2022

Brovst Skole
24. november 2022

30. november 2022

Fjerritslev Skole
6. december 2022

7. december 2022

Gjøl Skole 8. december 2022

Nørhalne Skole
13. december 2022

14. december 2022

Saltum Skole 15. december 2022

Skolecenter Jetsmark

11. januar 2023

12. januar 2023

18. januar 2023

Skovsgård-Tranum Skole 19. januar 2023

Thorup-Klim Skole 25. januar 2023

Trekronerskolen 26. januar 2023

Ørebroskolen 1. februar 2023

https://kunsten.dk/da/udstilling/tal-r-mamma-andersson-omkring-hill-13936
https://kunsten.dk/da/udstilling/tal-r-mamma-andersson-omkring-hill-13936
https://kunsten.dk/da/udstilling/tal-r-mamma-andersson-omkring-hill-13936
https://kunsten.dk/da/indhold/vts-en-formidlingsmetode-13586
https://kunsten.dk/da/indhold/vts-en-formidlingsmetode-13586
http://kunsten.dk/da/indhold/undervisningsmateriale- til-saerudstillinger-5021
http://kunsten.dk/da/indhold/undervisningsmateriale- til-saerudstillinger-5021
http://kunsten.dk/da/indhold/retningslinjer-for-besoeg- 5616
http://kunsten.dk/da/indhold/retningslinjer-for-besoeg- 5616
http://kunsten.dk/da/indhold/kunsten-at-gaa-paa-kunsten-7201
http://kunsten.dk/da/indhold/kunsten-at-gaa-paa-kunsten-7201
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Kunstart: Litteratur 
Fag: Dansk 

Jammerbugt Bibliotekerne  
https://www.jammerbugtbibliotekerne.dk/

GENRE-GENNEMGANG & FORFATTERFOREDRAG
Eleverne får mulighed for at møde en forfatter bag 
populære børnebøger og dermed opnå en bevidst-
hed om hvad en forfatter er. Det giver også eleverne 
mulighed for at få læst bøger, som de måske ikke 
selv ville have valgt og derved får de udvidet deres 
horisont.

Genre-gennemgang:
Biblioteket står for at lave en genre-gennemgang, da 
bøgerne dækker over mange genrer lige fra fantasy 
til gys og superhelte. Desuden laver biblioteket en 
book-talk, som er en præsentation af de bøger som 
der vil blive fortalt om.

Forfatterforedrag:
Nicole Boyle Rødtnes fortæller om sit forfatterskab 
og hvordan hun kom i gang med at skrive. Bagefter 
er der tid til spørgsmål og de bedste spørgsmål får 
en bogpræmie. Til slut er der autografsignering.  

 Relevante bøger af Nicole Boyle Rødtnes:
• De Skjulte Dæmoner:  Den Nye  

Dobbeltgænger 1
• Sort blod: Zombie jæger 1
• De falske freaks: Freakshow 1
• Elverdans: Tankespinder 1
• Medusa: Monster 1
• Elverskud 1 - Skæbnedans
• Iltjagt 1 - Over sløret
• Dødsbørn - Skeletter i skabet
• Livet tilbage

Jammerbugt Bibliotekerne sørger for at have bøger 
hjemme af forfatteren, som børnene kan læse, så de 
får kendskab til forfatternes bøger. Det er en god 
idé, hvis børnene har kendskab til bøgerne inden 
foredraget, så de har mulighed for at lave spørgsmål, 
som de kan stille forfatteren under selve foredraget. 
Desuden forventes det, at der vil være stor efter-
spørgsel efter forfatterens bøger og andre bøger 
efter litteraturforløbet. Jammerbugt Bibliotekerne 
vil her være behjælpelige.

HVORNÅR (2023) HVOR HVEM
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Tirsdag 17. januar kl. 8.30-9.30 Aabybro bibliotek Biersted Skole, Nørhalne Skole og Gjøl Skole

Torsdag 19. januar kl. 8.30-9.30 Aabybro bibliotek Aabybro Skole

Fredag 20. januar kl. 8.30- 9.30 Skolecenter Jetsmark Afd. Kaas Skolecenter Jetsmark og Saltum Skole

Tirsdag 24. januar kl. 8.30 -9.30 Fjerritslev Skole Fjerritslev Skole, Trekronerskolen, Ørebroskolen og 
Thorup-Klim Skole

Torsdag 26. januar kl. 8.30-9.30 Skovsgaard-Tranum Skole Skovsgaard-Tranum Skole

Fredag 27. januar kl. 8.30- 9.30 Brovst Bibliotek Brovst Skole
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e) Onsdag 15. februar kl. 9.00-10.30 Aabybro Bibliotek Biersted Skole, Nørhalne Skole, og Gjøl Skole

Onsdag 15. februar kl. 11.00-12.30  Aabybro bibliotek Aabybro Skole

Onsdag 15. februar kl. 13.30-
15.00 Skolecenter Jetsmark Afd. Kaas Skolecenter Jetsmark og Saltum Skole

Torsdag 16. februar kl. 9.00-
10.30 Fjerritslev Skole

Fjerritslev Skole, Trekronerskolen, Ørebroskolen og 
Thorup-Klim Skole

Torsdag 16. februar kl. 11.30-
13.00 Brovst Bibliotek Brovst Skole og Skovsgaard-Tranum Skole

https://www.jammerbugtbibliotekerne.dk/
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Kunstart: Klassisk musik 
Fag: Musik

Aalborg Symfoniorkester 
https://www.aalborgsymfoni.dk/

KONCERT: YOUNG PERSON’S GUIDE TO THE OR-
CHESTRA MED JOHANNES LANGKILDE
Benjamin Britten komponerede i 1946 værket The 
Young Person’s Guide to the Orchestra som sound-
track til en dokumentarfilm om symfoniorkestrets 
instrumenter. Værket blev en klassiker, der stadig 
griber publikum.

Godt guidet af konferencier Johannes Langkilde - 
tages vi med på en fantasifuld rejse ud i alle hjørner 
af orkestret.

Benjamin Britten var et vidunderbarn, der skrev sine 
første stykker, da han var fire år gammel, og da han 
var tolv, havde han allerede skrevet adskillige større 
værker. Han var én af de mest betydningsfulde kom-
ponister i det 20. århundrede.

Hans højt værdsatte værk ‘Young Person’s Guide to 
the Orchestra’ udbredte  kendskabet til klassisk mu-
sik. Det er skrevet med en fantastisk indlevelse og 
fantasi og kaster lys på hvert instrument i orkestret.

Onsdag 21. september 2022 kl. 9.30.
I Musikkens Hus.

Fotograf: Michael Bo Rasmussen
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6. KLASSE
Kunstart: Rytmisk musik 
Fag: Musik og engelsk

Nordkraft Bigband  
http://www.nordkraftbigband.dk/

REJSEN GENNEM BIGBAND-LAND
EN BIGBAND-HISTORIE-KONCERT

Gennem undervisningsmateriale til fire lektioner 
vil vi forberede jer til en musikalsk rejse gennem
bigband-land – en historiekoncert lige fra oprin-
delsen af den rytmiske musik til nutidens altom-
favnende jazzorkester.

HVORNÅR HVOR
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Mandag 12. september 2022

kl. 9.00-10.00 Aabybro Skole, Biersted Skole, Brovst Skole og 
Nørhalne Skole

kl. 11.00-12-00
Fjerritslev Skole, Gjøl Skole, Saltum Skole, Jets-
mark Skole, Skovsgård-Tranum Skole, Thorup-
Klim Skole, Trekronerskolen og Ørebroskolen

Projektet indeholder:
       - Materiale til 4 lektioner
               o Forskellige opgaver til materialet
               o Mulighed for mere eller mindre selvstændigt arbejde for eleverne
               o Mulighed for at inddrage materialet i andre fag

       - Koncert med Nordkraft Big Band
               o Koncertvarighed ca. 45-50 min.

I dette projekt bliver I introduceret for en række fak-
ta om bigbandet og dets betydning for musikkens 
udvikling, samt forskellige musikalske indslag som fx 
gravoptog i New Orleans, 1920’ernes
danseorkester, bigbandet som kunstmusik og big-
bandets betydning for nutidens store popikoner som 
f.eks. Lady Gaga, der ligesom mange andre amerikan-
ske musikstjerner, kommer ud af denne jazzhistorie.

Det er vigtigt, at materialet gennemgås, og at lektio-
nerne gennemføres inden koncerten.

Vi glæder os til, at spille for jer!!

De største musikalske hilsner
Nordkraft Big Band

Fotograf: Mads V. Torp

http://www.nordkraftbigband.dk/
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Kunstart: Billedkunst 
Fag: Dansk 

Museum for Papirkunst, Hune  
https://www.museumforpapirkunst.dk/

BESØG OG WORKSHOP PÅ MUSEUM FOR 
PAPIRKUNST
Forløbet har Bit Vejles koncept Ballerina Bulldog 
som omdrejningspunkt. Ballerina Bulldog-koncep-
tet består af 22 papirklip og en kortfilm med figu-
ren Ballerina Bulldog som hovedperson. 

Forud for besøget
1-3 undervisningsgange, hvor der arbejdes med 
symbolik i generel forstand samt forforståelse 
knyttet til Ballerina Bulldog-konceptet. 

Under besøget
Besøget på Museum for Papirkunst forløber såle-
des: 

1. Omvisning med symboljagt i kerneud-
stillingen.  

2. Visning af kortfilmen Ballerina Bulldog 
med efterfølgende snak om filmen. 

3. Lave egne powertools i papir i muse-
ets værksted.

Afvikling af besøg klassevist: Januar 2023 kl. 9.30-
11.30 efter nedenstående tidsplan.
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Tirsdag 3. januar 2023
Fjerritslev Skole

Onsdag 4. januar 2023

Torsdag 5. januar 2023 Skolecenter Jetsmark

Fredag 6. januar 2023

Aabybro Skole
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Tirsdag 10. januar 2023

Onsdag 11. januar 2023

Torsdag 12. januar 2023

Fredag 13. januar 2023
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Tirsdag 17. januar 2023
Skolecenter Jetsmark

Onsdag 18. januar 2023

Torsdag 19. januar 2023
Brovst Skole

Fredag 20. januar 2023
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Tirsdag 24. januar 2023
Biersted Skole

Onsdag 25. januar 2023

Torsdag 26. januar 2023 Skovsgaard-Tranum 
SkoleFredag 27. januar 2023
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Tirsdag 31. januar 2023 Saltum Skole

https://www.museumforpapirkunst.dk/
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Kunstart: Arkitektur 
Fag: Matematik, geografi, håndværk og design

Utzoncentret  
https://utzoncenter.dk/

BESØG OG UNDERVISNINGSFORLØB PÅ 
UTZON

Et operahus og en verden til forskel

Med dette spændende undervisningsforløb giver 
vi jer mulighed for at lege, undersøge og eksperi-
mentere med den komplekse geometri, der udgør 
Sydney Operahusets skaller.

Operahusets skaller er skåret ud fra en kugle ge-
ometri. En anekdote fortæller at Utzon en dag 
mødte ind på sit kontor, her viste han en appelsin 
frem foran sin norske assistent. Han viste, hvordan 
han kunne skære sfæriske trekanter i skallen og 
skabe en variation af skaller. At ideen var god, var 
klart, hvis man kunne generere variationen af en 
enkelt sfære, så kunne man skabe præfabrikerede 
komponenter til at lave skallerne, store som små.

Om undervisningsforløbet
Undervisningen tager udgangspunkt i arkitekten 
Jørn Utzon, hans inspirationskilder og mesterværk 
Sydney Opera House. Hvordan løste han den 
komplicerede matematiske udfordring at konstru-
ere de skal formede tage?
I vil prøve kræfter med nogle af arkitektfagets 

basale værktøjer både analoge og digitale, når de 
designer deres egne open-air koncert pavilloner på 
en flydende platform i Limfjorden.

Forberedelse til undervisningsforløbet
Som en del af forberedelsen til forløbet på Utzon 
Center, udføres forløbet ‘På rejse med Utzon’, 
hjemme på skolen. Her quizzer jeres elever sig til 
viden om Utzons rejser i hele verden og hvordan 
han omsatte inspirationen til konkrete ideer og 
bygninger.
Forløbet ’Et operahus og en verden til forskel’ ud-
føres af Utzon Centers arkitekturformidler i sam-
arbejde med klassens lærer og med afsæt i lærer-
vejledning og forberedelsesmateriale der findes på 
dr.dk/skole her: https://www.dr.dk/skole/forloeb-
paa-utzon-center-et-operahus-og-en-verden-til-
forskel - der skal bruges UNI•Login. Forberedelsen 
hjemme på skolen inden besøget på Utzon Center 
forventes at tage 3-4 lektioner. Besøget på Utzon 
Center er på 5 timer.
Alt materiale er udarbejdet af Utzon Center, i sam-
arbejde med DR skole samt fagkonsulenter fra Aal-
borg Kommunes skoleforvaltning. Undervisnings-
materialet er en del af projektet ’Arkitektur er en 
Leg’ der er støttet af Nordea-fonden.

Forløbet afvikles august 2022-december 2022 iføl-
ge nedenstående tidsplan.

Uge 33 18. august 2022
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Aabybro Skole
Uge 36

6. september 2022

13. september 2022

14. september 2022

Uge 38 21. september 2022
Biersted Skole

Uge 39
27. september 2022

28. september 2022
Brovst Skole

Uge 40 4. oktober 2022

Uge 43 25. oktober 2022

Fjerritslev SkoleUge 44
1. november 2022

2. november 2022

Uge 45 8. november 2022

Uge 46
15. november 2022  Saltum Skole

16. november 2022

Skolecenter Jetsmark
Uge 48

29. november 2022

30. november 2022

Uge 49 6. december 2022  Skovsgård-Tranum Skole

https://utzoncenter.dk/
https://www.dr.dk/skole/forloeb-paa-utzon-center-et-operahus-og-en-verden-til-forskel
https://www.dr.dk/skole/forloeb-paa-utzon-center-et-operahus-og-en-verden-til-forskel
https://www.dr.dk/skole/forloeb-paa-utzon-center-et-operahus-og-en-verden-til-forskel

