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KulturCentralen byder på den inddragende 
vandreforestilling ”Lydens Land” for børnehaver  
 
Børnene deles på forhånd op i mindre hold af pædagogerne og kommer igennem tre forskellige 
stationer, hvor de er med til at synge, danse og spille med professionelle musikere. Forestillingen 
kan både spille udendørs og indendørs - og alle Corona-forskrifter overholdes selvfølgelig. 
 
KulturCentralen har allerede haft over 200 
børnehavebørn rundt i Danmark med på musikalsk 
oplevelse i Lydens Land. 
 
 
Forestillingens indhold:  
Første station er ved Grænsen til Lydens Land, hvor 
børnene får en sten, som er deres pas og bevis på, at 
de må være på besøg i landet. Ved grænsen varmes 
krop og stemme op. 
 

Anden station. Derefter vandrer børnene videre til station to, hvor de møder et skovvæsen, som 
de spiller sammen med på naturens egne materialer. 

 
Tredje station. Derfra går turen videre til den tredje 
station. Her møder børnene en smuk skikkelse, der 
spiller på harpe og synger. Og her danser de og 
synger til harpeklang og eventyrligt smukke 
sangtoner. 
 
Varighed forestiling: 30-40 minutter pr gruppe. 
 
Medvirkende: Birgitte Holt Nielsen, fortæller og 
sanger. Ulla Schmidt, percussionist. Mariann 
Mikkelsen, harpenist.  
 
Se flere fotos: https://kulturcentralen.dk/boern/lydens-land/ (fotograf Trine Dueholm) 
 
Kontakt og information: 
Birgitte Holt Nielsen, leder af KulturCentralen, mobil 51918610, info@kulturcentralen.dk 
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KulturCentralen - Kultur med glimt i øjet 
 
  
I foråret 2021 har Teater- & Operakompagniet Figaros åbnet en helt ny afdeling  
med navnet KulturCentralen.  
 
Med nærhed, et glimt i øjet og altid med sang og musik byder KulturCentralen på formidling af 
koncerter, workshops, foredrag, fortællinger og tværkunstneriske oplevelser for hele familien. 
 
KulturCentralens vision er at bidrage til landdistrikternes adgang til kunst og kulturoplevelser med 
fokus på inddragende koncepter: Her kan voksne høre lokalhistorie tilsat musik, Danmarkshistorie 
som cabaret og børnefamilier kan være med til workshops for alle sanser - byg af 
genbrugsmaterialer, leg, syng og hør historier faciliteret af professionelle kunstnere.  
 
KulturCentralen understøtter også Figaros’ nye produktionsområde, 
musikteater for børn. Denne afdeling, som så dagens lys under corona-
lockdown i foråret 2020, har under navnet ”Mini-Figaros” haft premiere på 
Fyrtøjet for børn fra 4-9 år.  
 
Støttet af Aarhus Kommune. I foråret 2021 besøgte KulturCentralens 
børnehaver i Aarhus Kommune med det inddragende 
forestillingskoncept ”Lydens Land”. Det foregik udendørs, hvor børnehavebørn besøger 
forskellige ’stationer’ med inddragende musikoplevelser. Forestillingen er sidenhen videreudviklet 
til også at kunne spilles indendørs. 
 
KulturCentralen ledes af Birgitte Holt Nielsen, der har 30 års erfaring med at skabe kunstprocesser 
og - projekter for og med børn og unge, bl.a. 20 år på Den Jyske Opera som leder af aktiviteter for 
børn. 
 
Læs mere om KulturCentralen på www.kulturcentralen.dk 
 
 
Figaros har igennem 15 år turneret med forestillinger for et voksent publikum til teaterforeninger 
på små og mellemstore spillesteder i hele Danmark. Teatret er i dag et af Danmarks mest 
turnerende teatre. Med base i den lille landsby, Halling, på Djursland er det naturligt nu også at 
forankre teatret mere konkret i lokalområdet, og styrke landdistrikterne med involverende kunst- 
og kulturoplevelser for både voksne, børn og familier.  
 
Læs mere om Figaros på www.figaros.dk 
 
 


