
*Såfremt projektet ikke opnår den ønskede støtte vil tilmeldte skoler blive tilbudt at deltage med en mindre 
brugerbetaling eller afmelde workshoppen.  
 
 

 
 
 
 
Invitation til Åben 
Kulturskoleprojekt  
 
Kom og skab til Makværk Festival 
 
Makværk er en kreativ festival for alle 
nysgerrige børn og unge, som elsker at skabe.  
 
Den 13. – 19. marts 2023 åbner vi op for en 
kreativ godtepose med et væld af workshops 
og lærerige aktiviteter, og hverdagene bliver 
for skoler.  
 
Nu kan du og din skole være med helt uden 
omkostninger via vores Åben 
Kulturskoleprojekt. 
 

 
Bliv en del af projektet  
Åben Kulturskolepulje er en kommunal pulje 
i Horsens, som støtter samarbejder mellem 
skoler og lokale kulturskoler.  
 
Som en del af Makværk Festival tilbyder vi en 
række workshops, som du kan deltage i via 
projektet. Vi laver ansøgningen og koordinerer 
processen - alt du skal gøre er at:  
 

1) Tilmelde din klasse ved at skrive til os 
på mail  

2) Deltage i et koordineringsmøde  
3) Booke eleverne i tidsrummet for 

workshoppen  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det kan du opleve  
Vi har sammensat et skoleprogram, som 
byder velkommen til en verden af kreativitet, 
hvor eleverne kan slippe fantasien løs og 
skabe i fællesskab med deres 
klassekammerater.  
 
Eksempler på workshops:  

• Genbrugsskulpturer  
• Sæbeboblekunst 
• Mønstrede masker 
• Bamsetegning  
• Arkitektur 
• Fællesværker  

 
Når dagen er omme, er målet, at eleverne har 
fået fornyet tro på egne kreative evner og 
opdager, at det at sætte noget i verden 
faktisk ikke er så farligt endda.  
 
Hvor og hvornår 
Skoleprogrammet afvikles d. 13. – 17. marts 
2023 i tidsrummet 09.00 – 13.30 på 
Kulturstationen Horsens og er tilrettelagt 
elever på mellemtrin og udskoling.  
 
Tilmelding 
Send en mail til makvaerk@horsens.dk og 
skriv i emnefeltet: ”Tilmelding til 
Kulturskoleprojekt”. Angiv hvilken skole og 
klassetrin, du ønsker at deltage med.  
 
Tilmelding senest d. 10. december 2022.  
 
Der er plads til ti klasser og tilmelding er efter 
først til mølle.  
 
Læs mere på www.makværkfestival.dk. 
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