GENOPDAG
NATUR OG KULTUR
1.–16. JUNI 2019

URKOK-FESTIVAL

på Harrild Hede – lørdag 8. juni '19
Tag hele familien med – og vær med til at genopdage hedekraften
i naturen og kulturen i Ikast-Brande. Urkok-festivalen er en del af
Europæisk Kulturfestival. Se mere på www.genopdag.dk.
Bestil gratis billetter til hele familien på www.ikast-brandebibliotek.dk.
Hver aktivitet har deltagerbegrænsning. Det er også muligt at bestille
frokost, aftensmad samt overnatning og morgenmad på
www.ikast-brandebibliotek.dk.
Naturstyrelsen, Harrild Hedes Venner, Danmarks Naturfredningsforening, Brande City, Vores Ikast, Bevæg dig for livet, alle URKOKaktørerne samt Kultur og Bibliotek, Ikast-Brande Kommune indbyder
alle til en ny og anderledes familiefestival i naturskønne omgivelser.

PROGRAM LØRDAG
9.30

Vi mødes på Naturcenter Harrild Hede,
Fasterholtvej 36, 7330 Brande.

13.30

Velkomst ved borgmester Ib Lauritsen,
Ikast-Brande Kommune.

9.40

A. 	Oplev Det Gl. Sygehus, hør historien om insulinopfindelsen. Mødested: Dr. Arends Vej 2, 7330 Brande
kl. 13.45.

Bente Busk og mandagssangerne fra Ikast
synger sammen med os.

B. 	Nørre Snede viser bannerkunst. Mødested: Torvet,
8766 Nørre Snede kl. 13.45 og oplev livet i skoven på
Vester Palsgaard Skovmuseum. Mødested: Palsgårdvej
9, 7362 Hampen kl. 14.30.

Kunstner Finn Birkelund fra Brande – en levende
maler i en levende natur hele dagen.
 rban Street Zone opbygger udendørs ramper, som alle der
U
medbringer egne løbehjul, skateboard eller rulleskøjter må
benytte i løbet af dagen.

C. 	Besøg Søby Brunkulsmuseum. Rundvisning kl. 14.0015.00. Mødested: Brunkulsvej 29, 7400 Herning.
D. 	Oplev Linnebjerg Bakkeø, der med sine 75 meter
blev stående i strømmen fra smeltevandet under den
sidste istid. Se den sjældne Brun Pletvinge. Fortælling
ved Danmarks Naturfredningsforening. Mødested:
Linnebjergvej, 7430 Ikast. Kl. 14.00.

Tegneworkshop for børn, der tager udgangspunkt i FN’s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling. Ikast-Brande Bibliotek
er på Naturcentret hele dagen.

10.00

Første aktivitetsrunde
Mulighed for bustransport mellem Harrild Hede og
aktivitetsstedet for tilmeldte deltagere.

E. 	Børne- og familieaktiviteter med naturvejleder John
Larsen foregår ved Naturcenter Harrild Hede.
F. 	Tag en tur med Hugormen, der kører over
heden sammen med skovløber Hans Flø.

A. 	Se og hør om Gavlmalerierne i Brande og oplev
RemisenBrande. Mødested: Remisen Brande,
Remisevej 7330 Brande kl. 10.15.

G. 	Guided MTB-tur. Medbring egen cykel
eller lån en på naturcentret.

B.	Mød kunstnerne i Hedegaard. Aksel Østergaard Jensen,
glaspuster samt Nina Lund og Jean-Francois Thierion,
keramikere åbner dørene for deres værksteder.

H. 	Fælles vandretur på ca. 8 km.
I. 	Orienteringsløb for alle. Vi bruger de faste
poster på heden. To ruter: A. For børnefamilier
ca. 3 km. B. For let øvede og voksne ca. 5 km.

C. 	Besøg Bording, der udvikler byen og borgerne i
et RealDania-projekt. Oplev bl.a. Planetstien og
Hjertestien. Mødetid kl. 10.20. Mødested: Væksthuset.
D. 	Hør om The International Art Workshop i Gludsted – og
gå en tur blandt landsbyens kunst. Mødested: Gludsted
Friskole kl. 10.15.
E. 	Børne- og familieaktiviteter med naturvejleder John
Larsen foregår ved Naturcenter Harrild Hede.
F. 	Tag en tur med Hugormen, der kører over heden
sammen med skovløber Hans Flø.
G. 	Guided MTB-tur. Medbring egen cykel eller lån en på
naturcentret.
H. 	Fælles vandretur på ca. 5 km.
I. 	Orienteringsløb for alle. Vi bruger de faste poster på
heden. To ruter: A. For børnefamilier ca. 3 km. B. For let
øvede og voksne ca. 5 km.

12.00

 rokost fra Cafe Tankefryd forudbestilles på www.ikastF
brandebibliotek.dk. Medbring gerne egen madkurv. Fra
12.00–13.30

12.00

 rban Street Zone laver show. Alle må prøve ramperne,
U
der er opstillet ud for naturcentret. Medbring selv løbehjul,
skateboard eller rulleskøjter.

13.00

 ina Michaells fra Brande, kendt fra X-factor,
G
optræder og synger i naturcentrets gårdsplads.

Anden aktivitetsrunde
Mulighed for bustransport mellem Harrild
Hede og aktivitetsstedet for tilmeldte deltagere.

Eftermiddagskaffen kan købes eller
medbringes kl. 15.00-16.15.

16.15
17.00

 ars Nyhuus Henriksen, vinder af Alene i
L
Vildmarken 2018 fortæller om oplevelserne
alene – og familiens oplevelser.
 ulturudvalgsformand Helle Mathiasen runder
K
festivalen af.

17.15

Grillen tændes – og det er muligt at grille egen medbragt
kød eller bestille aftensmad fra Cafe Tankefryd. Se mere på
www.ikast-brandebibliotek.dk.

19.00

Bålet tændes – og der er mulighed for overnatning til søndag.
Benyt naturcentrets shelters, medbring egne telte eller byg
bivuak. Tilmelding på www.ikast-brandebibliotek.dk.

9.00 – SØNDAG

Vi tager forbehold for programændringer. Følg med på Facebook/Kultur og Fællesskab Ikast-Brande Kommune.

Morgenmad kan forudbestilles
på www.ikast-brandebibliotek.dk

