”Att mötes över gränser"
Nordisk Allkonst - KIK 2019
Fuglsøcentret, Danmark
Kära vänner i öst, väst, norr och söder.
Årets tema på KIK-festivalen är "Att mötas över gränser". Vi kommer genom musik, dans, berättelser att lära känna
varandras språk, historia, kultur på en festival där gränser inte hindrar oss från att vara tillsammans över länder och
bakgrund. Vid den tredje festivalen i Danmark kommer allt vi har upplevt genom vår resa från "Midsommar" i Sverige
till "Peer Gynt" i Norge och i "H.C. Andersens” Danmark att bli några festdagar där vi kan glädjas återigen träffas och
skapa ett ”Allkonstverk” tillsammans.
Det kommer att finnas många spännande verkstäder / workshops! Allt från salsa till hiphop, folkdans till rock'n roll och
vi kommer att få möjlighet att skapa med ord, pensel och händer och utforska djur- och växtliv i vattnet vid Fuglsø och
mycket, mycket mer...
Vi börjar måndagen den 24 juni då vi anländer till Fuglsøcentret på eftermiddagen och möts till middag kl. 18,00.
Därefter är det en gemensam upptakt där vi får se vi ett skådespel och sjunga några av de gamla sångerna som vi känner
sedan tidigare men också vår nya festival sång "Tack till de nordiska länderna".
Efter en intensiv vecka med glädje, fest och möten med gamla och nya vänner avslutar vi festivalen fredag den 28 juni
på förmiddagen.

Dagsprogram:
Måndag 24/6

Ankomst på eftermiddagen

Kl. 18.00

Middag

Kl. 19.00

Gemensam ”upptakt” / teater

Tisdag 25/6

SVERIGE

Kl. 9.00-18.00

Dagsprogram / Dans, historia, folkshow / workshops

Kl. 19.00

Öppen scen med olika bidrag.

Onsdag 26/6

NORGE

Kl. 9.00-12.00

Morgonprogram / workshop - gemensam sång.

Kl. 12.00-17.30

Utflykt

Fri kväll
Torsdag 27/6

DANMARK

Kl. 9.00-18.00

Morgonprogram / workshops

Kl. 19.00 -

Festafton

Fredag 28/6

Festligt avslut

Kl. 10.30

Tack för den här gången och avresa.
Pris för deltagande, helpension samt boende på Fuglsøcentret är samma som tidigare år 4 000 Dkr.
Om du väljer att bo någon annanstans är priset för deltagande och full catering 3 000 Dkr.
Registrering på vår hemsida www.allkunst.dk senast den 1 mars.
Inbetalning av deltagaravgift vid samma tidpunkt som registrering på:
Kontohavare
Konto
IBAN kontonummer
SWIFT-adresse/BIC

:
:
:
:

Läkepedagogik och Socialterapi
Anfordringskonto 84011515958
DK7684010001515958
MEKUDK21

Välkommen....!!!

