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En action-komedie om forbudt kærlighed i en 

benhård hundeudstillingsverden – en verden af 

magt, begær, og indre og ydre parasitter.
Den underskønne Bolette er en feteret 
mopse-prinsesse med fine papirer og en 
strålende fremtid. Ralf er en kasseret 
væddeløbshund med en god næse for problemer. 

Da de tilfældigt mødes er det kærlighed ved første snus. Men 

familien har andre planer for Bolette...

Tag med
      og bliv

 en del af

 Spotlight

- en god portion hundegalskab for hele familien.
Race Dog

...ÅRETS PROGRAM ER VED AT BLIVE LAGT

KAN OPLEVES I GIVE, BØRKOP, JELLING & EGTVED

Eventyrlyst og sidste udveje

Virtual Reality

Gennem tiden har mange vejlensere forladt Vejle for at drage ud og tage 
en bid af verden. Enten fordi eventyrlysten brusede i deres blod eller fordi 

fattigdom, ulykke eller konflikt med loven tvang dem til at forlade Vejle for at 
søge et bedre liv under andre himmelstrøg. Besøg Vejle Stadsarkiv på årets 

Spotlight Festival, og mød nogle af de drenge og piger, mænd og kvinder, der i 
historiens løb har forladt Vejle for at tage en bid af verden – på godt og ondt. 

Du, eller din klasse, kan være med i stadsarkivets Spotlight-konkurrence, og måske 
blive den heldige vinder af et gavekort til City Vejle.

Kom med og få en bid af hidtil ukendte verdener og universer, når 
du tager virtuel reality brillerne på. Der vil både være workshops og 

konkurrencer, men også bare muligheden for at gå på bunden af verdens 
havene eller tage på en opdagelsesrejse i rummet. 

KAN OPLEVES I VEJLE

KAN OPLEVES I GIVE, BØRKOP, JELLING, EGTVED & VEJLE
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Emilio og Pumaen

En verden med bid i

- med VIVA

- sjov for 3-10 årige

Race Dog

Velkommen til koncert med VIVA! Her er 
både en farlig puma, sjove SalsaSlanger, 

bange BongoBjørne, frække aber fra 
Maracas,  ænder, der rapper på spansk, 

syngende cikader og 1000 dansemus! Det hele 

bindes sammen af fortællingen om drengen 
Emilio, og via sangene og rytmerne bliver 

eleverne indført i den livsglade og følelsesladede latinamerikanske 

musik. Og de kommer selvfølgelig til at spille, synge og danse med! 

Med smækker vokal, bas-bravour, percussion-passionato og Danmarks bedste 

guitarist præsenterer VIVA en koncert med masser af hjertevarme 

og humor i tæt musikalsk 
samspil med eleverne.

Vær ikke bange for at komme tæt på vores værter og deres gæster, 
der vil tage jer med rundt til nye og hidtil ukendte lande. Din horisont 
vil blive udvidet og verden bliver måske aldrig helt den samme, når 

du har ladet Xeneriet fylde dig med fantasifulde billeder, 
sange, rytmer og historier fra en verden 
du slet ikke vidste havde så meget ”bid”!

KAN OPLEVES I GIVE

KAN OPLEVES I VEJLE

Hatteteater
Velkommen til et professionelt improvisationsshow 

med hatte, børn og historier! Det er overraskende, poetisk, 

fantasifuldt, somme tider lidt uhyggeligt, men altid 

morsomt og underholdende. Hatteteater 

er kreativ teaterleg for og med børn. KAN OPLEVES I GIVE



Papa Kotji er ren guf for ørene - og så ser de 

sjove ud! Jesper fortæller og spiller på sin kæmpestore 

basbalalajka. Et russisk instrument, der ligner lidt en 

blandning af en robåd og en nacho. 
Papa Kotji spiller og fortæller den 

fantastiske musikfortælling om hvordan 

mesterguitaristen Django Reinhardt kunne 

spille så hurtigt, at hans fingre de brændte. Og 

du skal osse være med, så husk nu din luftguitar!
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Bor insekter på hotel?

Så’ der samling

På Økolariets stand kan børn bygge deres eget mini-

insekthotel og være med til at give en bid af verden 

tilbage til insekterne. Vi bygger små fine insekthoteller ud 

af tagrør, træstykker, bambus, uld og meget mere. Nogle af 

insekthotellerne vil blive en del af et stort insekthotel-kompleks i 

Økolariets taghaveudstilling ”Mere liv i haven”, og andre får børnene 

med hjem, så de kan sættes op på skolen eller i deres egen have.

Mød Vejle Kunstmuseums kæmpestore og ganske små værker i Utzonsalen. 
Udover at møde kunstmuseets samling, kan du samle en togbane, lægge et 

kæmpepuslespil, snuppe en tegneplade, lave nogle opgaver om værkerne og 
lege med billedkunstner Anders Bonnesens værk  ’Rejse i mit 

kammer’, der består af 2000 håndlavede togskinner af træ med 
indgraverede ord, som kan samles til nye fortællinger. Kom og 

slå jer løs i jeres kunstmuseum!

KAN OPLEVES I GIVE, BØRKOP, JELLING, EGTVED & VEJLE
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Django
 med 

     Pa
pa 

Kotji

  - med Give-Egnens 
Museum

KAN OPLEVES I VEJLE
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Så’ der samling

 Smag på et æble, smag på æblemost 
eller på grøden, alt sammen lavet på den 

gammeldags måde – men først skal der 
arbejdes, for sådan var det i gamle dage. 

Give-Egnens Museum tager dig/børnene med 
tilbage, til tiden hvor man skulle yde, før man kunne 

nyde. Vi laver bl.a. æblemost på en gammeldags 
mostperse; æblerne skal vaskes, skæres og stampes inden, 

de kan presses til most, så der er brug for mange hænder 
i processen. Vi smager på forskellige gamle 
æblesorter – og ser om vi kan smage forskel.

 Jesper la Cour Andersen, iført 11 roller, fører os 
med stort nærvær, sikkert gennem gudeverdenens 
intriger og giver os en oplevelse ud 

over det sædvanlige. Det er 
teaterfortælling af højeste karat. 

Oplev den mægtige krigsgud i 
aktion, en luskegud be’ om gode 
idéer og kærlighedsgudinden få 

nok af det hele. Se en kleppert af en 
hingst hjælpe en gnom af en bygmester. Hold fast når 

Thor kommer hjem og hører at Freja skal giftes. 
Bliv ikke skræmt, når toppen får et underligt føl.

KAN OPLEVES I GIVE, EGTVED & VEJLE

Smag på  
       historien

I Guder

  - med Give-Egnens 
Museum

- fra 5 år og op

KAN OPLEVES I  VEJLEBalletskolenunderholder

KAN OPLEVES I GIVE & VEJLE

Kom og oplev de dygtige balletbørn 
fra Balleskolen i Holstebro, der viser 
uddrag fra deres forestillinger og 

hverdagskoreografier. Et mix af klassisk 
ballet, contemporary dans, 

hip hop, latin og show.
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Tigerkaravane
 - for de mindste
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Levende
  statuer

Til Spotlight i uge 38 inviterer vi 
alle børnehavebørn til at deltage 
i den store Tigeraravane, hvor vi 

varmer op med fælles vimpeldans 
og fægtning med skumsværd, inden vi 

begiver os ud på hele festivalpladsen - sammen med 
den 40 meter lange tiger.

Rødkilde Gymnasiums dramaelever optræder igen 
i år med levende guld-, sølv- og bronzestatuer på 

gågaden og i Mariaparken i Vejle. Statuerne er et led i 
Rødkilde Gymnasiums årlige indsamling til 

børnehjemmet Stairway på Filippinerne. 
Kom og se statuerne der bliver 

levende, når du putter penge i deres 
indsamlingskrukke! 

KAN OPLEVES I GIVE, BØRKOP, JELLING, EGTVED & VEJLE

Face Offs gymnaster
Kom og vær med når Danmarks mest kreative og talentfulde 
gymnaster giver den fuld gas på deres 12x12 airtrack.
Face OFF bryder gymnastikkens rammer når de improviserer alverdens 
spring og bevægelser med deres kroppe. Her er alt muligt. Du kan 
både se på og selv prøve kræfter med gymnastikken, når de 
dygtige gymnaster viser vejen. Kom og prøv noget helt nyt på 
Spotlight!  

KAN OPLEVES I VEJLE

KAN OPLEVES I VEJLE

   Tag en bid af Den kæmpestore pære 
og find frem til Den mystiske ø



Kom til koncert med Merle & Kamille! 
Pigerne vil tage dig med på en rejse, hvor I som publikum vil blive lukket 

indenfor i deres musikalske univers, - med sang, rap, dancehall og masser af 
energi. Med sig på scenen har Merle & Kamille deres eget band. 

Midtvejs i koncerten vil der være mulighed for 
at stille spørgsmål til Merle og Kamille. 

. KAN OPLEVES I VEJLE
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Massevis af
      aktiviteter

UCL’s studerende byder igen i år til kreative aktiviteter,

med utroligt sjove og anderledes vinkler. 

KAN OPLEVES I GIVE, BØRKOP, JELLING, EGTVED & VEJLE

Merle og Kamille 

   Tag en bid af Den kæmpestore pære 
og find frem til Den mystiske ø

Find den hemmelige besked i flaskeposten. 
Den vil sende dig ud på en utrolig ekspedition, hvor du skal løse 
spændende opgaver, der knytter sig til Jakob Martin Strids fortælling: 
”Den utrolige historie om den kæmpestore pære”. I løbet af 
ekspeditionen vil der være forskellige smagsprøver. Muligvis af 

bibliotekets helt egen pære.

KAN OPLEVES I GIVE, BØRKOP, JELLING, EGTVED & VEJLE

- med Vejle Bibliotekerne



#DETERSPOTLIGHT
VI SES TIL SPOTLIGHT 2018!

At det er 
muligt at få 

dækket udgifter 
til transport, så 
jeres børn kan 

opleve de mange 
fede aktiviteter i 
forbindelse med 

Spotlight!

Har I arbejdet med skulpturer i billedkunst? Er I blevet 

super dygtige til at spille på kazoo? Har I skrevet digte i 

dansk? Er skoleforestillingen blevet en succes? 

Kom og vis os hvad I laver på Spotlight! Vi har 

scener til at optræde på, udstillingsmuligheder og 

plads til workshops. Kom og inspirer andre børn og unge 

til at lave kreative forløb i skolen ved at vise, hvad 

I laver! Meld jer til programmet på 
spotlight@vejle.dk eller ring til os på 

76 81 30 04.

Bliv en del
 af Spotlight

Vidste du?

 -og vis det I allere
de gør!


