«At mødes over grænser»
NORDISK ALLKUNST – KIK 2019
Fuglsøcentret 24-28/6
Kære venner i øst, vest, nord og syd.
Årets tema på KIK-festivalen er ”At mødes over grænser”. Vi kommer genom musik, danse, eventyr
at lære kende hverandres sprog, historia, kultur i en festival der grænser ikke er et hinder for os at være
sammen på tværs over lænder og bagrund. Vi skal ved denne tredje festival i Danmark la alt hvad vi
har oplevet genom vores rejse fra ”Midsommer” i Sverige til ”Peer Gynt” i Norge og i ”H.C.
Andersens” Danmark blive til nogle festdage der vi kan glædes over at endnu en gang få mødes og
skabe et Allkunstvirk sammen.
Der kommer at blive mange forskellige workshops, alt fra salsa til hiphop, folkedans til rock´n roll. Vi
skal skabe med vores hænder og gå på opdagelse i det lave vand og meget, meget mere....
KIK-2019 begynder mandag d. 24. juni da vi ankommer til Fuglsøcentret om eftermiddagen og mødes
til aftensmad kl. 18.00. Derefter så ses vi til en fælles optakt der vi med kommer at få se et skuespil og
synge nogen af de gamle sanger som vi kender siden tidligere men også vores nye festival sang ”Tak
til Norden”.
Efter en intensiv uge med glæde, fest og møder med gamle og nye venner så afslutter vi festvalen
fredag d. 28 juni på formiddag.

Dagsprogram:
Mandag 24/6

Ankomst om eftermiddagen

Kl. 18.00
Kl. 19.00

Aftensmad
Fællesoptakt / skuespil

Tirsdag 25/6
Kl. 9.00-18.00
Kl. 19.00

SVERIGE
Dagsprogram / Danse, fortælling, folkvise / workshops
Åben scene

Onsdag 26/6
Kl. 9.00-12.00
Kl. 12.00-17.30

NORGE
Morgenprogram / workshop fælles sang.
Udflugt
Fri aften

Torsdag 27/6

DANMARK

Kl. 9.00-18.00
Kl. 19.00-

Morgenprogram / workshop
Festaften

Fredag 28/6

Festlig afslutning

Kl. 10.30

Tak for denne gang og afrejse.
Pris for deltagelse, fuld forplejning og boende på Fuglsøcentret er det samme som tidligere år 4.000 Dkr.
Hvis man vælger at bo på andet sted er priset for deltagelse og fuld forplejning 3.000 Dkr.
Tilmelding på vores hjemside www.allkunst.dk senest d. 1. marts.
Indbetaling samtidligt som tilmelding på:
Kontohavare
Konto
IBAN kontonummer
SWIFT-adresse/BIC

:
:
:
:

Läkepedagogik och Socialterapi
Anfordringskonto 84011515958
DK7684010001515958
MEKUDK21

Hjerteligt velkommen!

