
PROGRAMPROGRAM
Børnekulturnat Løgstør inviterer til en aften med med masser af spæn-Børnekulturnat Løgstør inviterer til en aften med med masser af spæn-

dende, udfordrende og sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle.dende, udfordrende og sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

Tag din familie og dine venner med - aktiviteterne er gratis!  Tag din familie og dine venner med - aktiviteterne er gratis!  

Fredag den 10. september Fredag den 10. september 

Muslingebyen.dk / Oplev Løgstør / Kulturnat for børn og unge
Facebook / søg efter Børnekulturnat Løgstør

ÅBNING MED TALE OG MUSIKÅBNING MED TALE OG MUSIK
KKunsttorvet kl. 16.00 - 16.20unsttorvet kl. 16.00 - 16.20

AFSLUTNING MED STOMP OG ”TAK FOR I AFTEN”AFSLUTNING MED STOMP OG ”TAK FOR I AFTEN”
Ved kirken kl. 20.45 - 21.00Ved kirken kl. 20.45 - 21.00

ONLINE PROGRAM

WOOP-JAGTWOOP-JAGT
Deltag i en woop-jagt, hvor I når rundt til aftenens aktiviteter og nogle af byens mange 
kunstværker. For at være med i jagten skal I:

1. Installér app’en “woop app” - brug evt linket i QR koden

2. Find Jagt 

3. Skriv Game Pin : 56322

4. Start Jagt 

Denne Jagt er lavet af 6.a Løgstør skole og ved alle poster, kan du desuden finde en dekoreret 
sten med postens nummer og tilhørende bogstav(er). 

Hvad har vi skrevet?                                                                                                           

KONKURRENCE!
Skriv dit navn og dine forældres telefonnummer* og smid dit svar i den gule 
postkasse ved Kirken. Så er I med i lodtrækning om 4 biografbilletter m. popcorn og
sodavand til Løgstør Bio.

Navn:                                                            Tlf.nr:                                                                 

*Vi bruger blot oplysningerne til at kontakte vinderen. Oplysningerne gemmes ikke.

Stor tak til Børnekulturnattens sponsorer:

Spar Nord Fonden
Karen og Niels Møller Christensens Fond v/Søren Christensen

Danske Bank Fonden for Løgstør by og omegn
Løgstør Lokale Kulturråd

Logstor
Løgstør handel



ÅBNINGÅBNING
Åbning med tale, musik og udlevering af lommelygter 
samt information om afslutning

Kl. 16.00 - 16.20

MAGNUS OG TROLDMANDEN MYSTERIUSMAGNUS OG TROLDMANDEN MYSTERIUS
Musiker Kent Lykke vil læse og spille sangene fra det 
musikalske eventyr fuld af sjov og eventyr!
 
Kl. 19.00 (Ca. 45 minutter)

GRILL, DRIKKEVARER OG MUSLINGERGRILL, DRIKKEVARER OG MUSLINGER
Her kan I købe lidt mad og drikke hele aftenen - der er 
også gratis smagsprøver på muslinger! 

Kl. 16.30 - 20.30

DEKORATION AF BILVRAGDEKORATION AF BILVRAG
Vær med til at ridse, male og tegne det bedste I har lært 
og gør bilen til et stort fælles kunstværk. Find bilen ved 
Skoleengen og lån syle og tuscher til at dekorere med

Kl. 16.30 - 20.30

SKRALDESKOLENS SKRALDEKASTSKRALDESKOLENS SKRALDEKAST
Det har aldrig været sjovere at samle skrald, når vi skal 
kaste med og gribe det flyvende skrald - mens vi har 
promillebriller på.

Tag din bedste kastearm og ven med og se, hvor meget 
skrald I kan samle sammen!

Kl. 16.30 - 20.30

VAFLERVAFLER
Nutidens kvinder sælger vafler og kaffe hele aftenen.

Kl. 16.30 - 20.30

KUNSTTORVETKUNSTTORVET

SKOLEENGENSKOLEENGEN

UDSTILLINGUDSTILLING
I det sorte hus i hovedgaden kan I se SFO’ens og Løgstør 
Skoles udstilling med collager og andre kreative ting.

Kl. 16.30 - 21.00

HOVEDGADENHOVEDGADEN

MUSLINGETOGET KØRER I BYEN

TIL BØRNEKULTURNAT - FÅ EN GRATIS TUR!

TEATER NATTERDAGTEATER NATTERDAG
Oplev den eventyrlige børneforestilling ”Fiskeren og hans 
kone”. En humoristisk forestilling for det yngste publikum, 
der minder os om, hvad der sker, når grådigheden tager 
over og det ikke lige går, som man har forestillet sig.

Kl. 16.30 (Ca. 45 minutter)

ESCAPE ROOM FOR BØRNESCAPE ROOM FOR BØRN
Biblioteksheksen har lukket bibliotekaren ude. Det nu op 
til dig at snige dig ind på biblioteket, gætte gåderne, finde 
spor og løse bibliotekets hemmelighed.

Hele biblioteket er blevet lavet om til et Escape Room!

Kl. 16.30 - 20.30 (ca. 30 minutter pr. tur)

DEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅD
I et lille, hyggeligt lokale i Sognehuset ved Løgstør kirke 
kan man udfolde sig med røde tråde: strik på fingrene eller 
på en knagerække. Knyt, sno eller brug en hæklenål. Vi 
har materialer, god tid og hjælp til at komme i gang.

Kl. 16.30 - 20.45

STOMP / FÆLLES AFSLUTNINGSTOMP / FÆLLES AFSLUTNING
Rytmer for hele familien. Der spilles på spande og baljer 
og den slags under ledelse af Linette Riber. Tempo, højt 
humør, gang i den. Det er planen, at Stomp-workshoppen 
optræder ved den fælles afslutning 20.45.

Kl. 18.00 & 20.00

RØVERHISTORIERØVERHISTORIE
I en hule under prædikestolen i Løgstør Kirke: 
Broder Laurens (munk på Vitskøl Kloster 1105-1121) 
fortæller om en drabelig kamp mellem sørøvere og tem-
pelriddere på fiskernes tjæreplads - netop på det sted hvor 
Løgstør Kirke ligger i dag.

Kl. 17.30, 18.30 & 19.30

DAMPSKIBSBROENDAMPSKIBSBROEN

KIRKEN/KIRKEN/
SOGNEHUSETSOGNEHUSET

BIBLIOTEKETBIBLIOTEKET

HOLD ØJE MED BEACH FLAGENE!

DE ER VED ALLE AKTIVITETSSTEDER


