
Til Kulturelt udvalg    Farre d. 1.7.2019 

KULTUR INITIATIV Ansøgning - august 2019  

 

Bilag 1: Budget.        Bilag 2: Kultur initiativer de 5 forrige år og årets event. Kort Beskrivelse. 

   

KULTUREVENT 
PÅ vegne af teaterværkstedet ”Kriblekrable” og FKI Farre Kultur og idrætsforeningen søger vi hermed kr. 23.500 til 
støtte af tværkulturelt initiativ, via annoncering åbent for en større offentlighed.  Arrangementet skal foregå i 
marts/april/maj 2020 og vil tage hovedudgangspunkt i Teaterværkstedet Kriblekrable`s virksomhed 

I 2020 kan vi afholde 5 års jubilæum for vores fælleskulturelle forårsfællesspisninger. Arrangementet afholdes i 
Farre forsamlingshus og vil dels bestå af teaterforestilling sammenkædet med musik og gamle danse, af åbent 
hus i Røgen Farre Lokalarkiv med plancheudstilling og fernisering af de fremstillede landsbykunstprojekter 

Initiativtager/ansøger : 
Teaterværkstedet ”Kriblekrable” i samarbejde med bestyrelsen i FKI.  

Kontaktpersoner:  
Ulla Petersdatter Eriksen, leder af Kriblekrable mail: hundenmirke@gmail.com  tlf. 21276782 og 
kulturrepræsentant i FKI Lisa Langkilde pelan83@gmail.com tlf. 30116092 

Baggrund for ansøgning:  
Med tildelingen af Projekt ”Kunsten ud i landsbyerne” i 2014, har vi fra 2015 hvert forår holdt fast i 
brobygningsprincippet med en fælles kulturevent for alle aldersgrupper i byen. Se historikken herom på bilag 2.  
Herudaf er vokset nogle særlige relationer og aktiviteter, en vigtig brobygning mellem folk, landsbykunst, og 
lokalhistorie. Dette samarbejde udmønter sig i disse vigtige bærepiller 
 
1) Samarbejde ml. Børnely, landsbyens integrerede institution, og FKI, med kreative landsbykunstneriske indslag.  
2) Kreative landsbyfolk som går sammen og yder et bidrag til det fælles projekt  
3) indslag fra Røgen Farre lokalhistoriske arkiv for at få de historiske rødder med 
4) Teaterværksted ”Kriblekrable” der startede som dukketeater over børnesange for 4 år siden og som nu har flere 
forestillinger bag sig og har udviklet et børneamatørteater, hjemmehørende på forsamlingshusets gamle 
restaurerede scene.  

I Aktiviteterne for 2020 vil vi tage udgangspunkt i et arbejdsprogram fordelt over foråret og afsluttende med en 
fernisering og landsbykulturevent, hvor Teaterværkstedet ”Kriblekrable” igen vil være samlende led.  
Vi vil derfor gerne søge om penge, så vi kan give denne virksomhed, teaterværkstedet et boost.  

Ad 1. boldvæg af malerier på sportspladsen og en øget udsmykning ved børnehaven. 
Ad 2. sy og kostumeværksted og hjælp til boldvæg og børneudsmykning. 
Ad 3. Der produceres flere plancher og laves åbent hus i arkivet. 
ad 4. En eventyrlig familieteaterforestilling støttet op af et musikarrangement med sang og dans for hele familien 
 

Teaterværkstedet Kriblekrable, ”brainstorm´er” om udkast til forestillingens manuskript i Lokalarkivets lokaler med 
inspiration fra gamle viser. Med teaterleg, dans, øvelser og samtaler, opbygges den færdige drejebog, som vil tage 
udgangspunkt i et eventyrligt middelalderligt univers og sange fra middelaldertruppen Virelais repertoire, .  
Da teatret synes at have fået status af kulturbærer i nogle af landsbyens aktiviteter, opstår nu et ønske om at 
bringe teatret op på et højere niveau med nem tilgang til teaterlys, kulisser og kostumer, både når der øves og når 
laves forestilling. 
Da der er opstået et behov og færdigheder til at opføre flere forestillinger, ønsker vi også at erhverve grej til 
transportable forestillinger. Teatret har i forvejen optrådt på biblioteket i Hammel. 

 



Aktører forår 2020:  
I dette arrangement vil vi ligesom de forrige år med brobygning for øje, have flere aktører inde.  
Børnely, Teaterværkstedet ”Kriblekrable”, Røgen-Farre Lokalhistoriske arkiv. De kreative landsbyboere. Også 
menighedsrådet indbydes til samarbejdet.  
Som sidste år vil vi gerne, have et musikalske indslag, koblet samen med teaterforestillingen. Her vil vi gerne 
bygge videre på det gode inspirerende samarbejde vi i 2019, havde med ”Virelai”, en middelaldermusiktrup, som 
er eksperter i at få børn og voksne involveret og fornøjet med sang og dans. 
FKI´s bestyrelse og lokale ildsjæle vil stå for forplejning og den praktiske koordinering af forårsarrangementet.  
 

Derfor søges tilskud til:  
Teateroptimering – Nemmere håndterbar kulisseopbygning. Stativer og ophæng der er transporterbare, hvis vi 
flytter forestillingen et andet sted hen, eks på plejehjem eller børneinstitution.  
Materialer til fremstilling af kostumer, som sys med hjælp af lokale kræfter 
Teatersminke 
Musiktruppens aflønning 
Annoncering af arrangementet, -så vi når ud til en bredere og mere offentlig kreds 

 

Budget over udgifter se på bilag 1 

 

 

 

 

 

Ulla Petersdatter Eriksen  Lisa Langkilde 

Leder af teaterværkstedet Kriblekrable   kulturrepræsentant i FKI  

mail: hundenmirke@gmail.com   pelan83@gmail.com  

tlf. 21276782   tlf. 30116092 

 

 

 

Berrit Eg Severinsen  Astrid Larsen 

Formand for FKI  Kasserer for FKI    

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1. til KULTURINITIATIV Ansøgning –august 2020 BUDGET 

 

 

Budgetoversigt: 

 Udgift kr. 
Mobil kulisseopbygning og lys 
 

6.000  

Musikgruppe Involverende Dans og sang v. ”Virelai” 12.000 
Teatersminke m. m.  
www.pegani.dk 

1.000 

Kostumestof m.m.  
www.Stofogstil.dk 

2.000 

Rekvisitter 1.000 
PR. brochurer og annoncering 1.500 
Udgift i alt 23.500 

 

Egenfinansiering i FKI og Børnelys støtteforening:  
 

Forsamlingshusleje og forplejning  

Materialer til boldvæg og udsmykning ved ”Børnely” 

Frivillig timer anslået 150 - 200 

 

CVR nummer 32171532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2 - til KULTURINITIATIV Ansøgning –august 2020 – ”De forudgående år” - historikken 

 
Siden 2013-14 hvor vi fik bevilget kunstneren Tine Hecht Pedersen, som led i projekt ”Kunsten ud i landsbyerne”, 
har vi inspireret af denne begivenhed, arbejdet med brobyggende aktiviteter mellem forskellige grupperinger i 
landsbyen. Blandt andet har vi i gennem disse år haft en forårsevent som altid rummer involvering af forskellige 
aldersgrupper.  

2014 Forår: Fællesspisning og Børnehavekunst ud fra børnesangene: ”Giraffen gumle” og ”Hvis du ser en 
krokodille i dit badekar” – vi får bevilget en kunstner via landsbyrådet i projektet ”Kunsten ud i landsbyerne”, og der 
laves en forældre/børn tegne/male workshop  

2015 Forår: Fernisering af ”Kunsten ud i landsbyerne”, stentøjsskulptur udarbejdet af Tine Hecht Pedersen og 
landsbybeboerne, Strikkeklubben laver billedtæppe, Træskulptur, børnehaven laver eventyrmalerier, 
ungdomsklubben maler og står for frokost, borgmesteren oplæser eventyr, voksne maler ansigtsmalerier på 
klubhuset. Lokalhistorisk holder åbent hus  

2016: Forår: Voksenmalerier med lokale landskabs/by motiver, tegne/male fabeldyr i børnehaven fabeldyr på 
børnehave stakittet, børn/forældre ståltrådspapirfugleworkshop. Sommerfest fugleskulptur på tid med afstemning. 
Ungdomsklubben laver sportsbilleder. Lokalhistorisk holder åbent hus. Ungdomsklubben står for frokost 

2017: Forår:  
Maleriudstilling af Børnehavens ”Kriblekrablebilleder”, lavet på basis af sange om naturens krible krabledyr. 
Dukketeaterforestilling til børnesange, fremført af en gruppe skolebørn om samme emne. Teatrets start. 
Fælles Frokost ved ungdomsklubben og en kok. 
Eftermiddagskaffe serveret til ”En byvandring i fotos og fortælling” ved en af byens ældste medborgere i 
samarbejde med lokalarkivet 

2018/19 Tema: SAMMENHÆNGSKRAFT AFHÆNGER AF GOD KOMMUNIKATION – ”Fugle flyver i flok” 
Med henblik på at optimere informationsniveauet og kommunikationsmulighederne i Farre by, bliver der stablet et 
projekt " KERAMIKFUGLE " på benene med opslagstavler og stentøjsfugle. Der søges og bevilges penge fra 
landsbyrådet. 
Forår: børnehaven synger om fugle og fremstiller fugle, ”Kriblekrableteatret” spiller ” Den lille røde høne”, og 
”Konen med æggene”, og et  Julespil ”Ged i krybbespillet”. Fugleskulpturerne produceres i foråret og ved 
sommerfest og udstilles til forårsfællesspisning og sommerfesten og endeligt til ”Jul på torvet”. Lokalhistorisk arkiv 
foredrag om forsamlingshusets historie i anledning af forsamlingshusets renovering. 

2019 Tema :” Der var engang”. Vi vil fejre 5 året for, da Farre via ”Kunsten ud i landsbyerne”, fik et skub ud i 
fremstillingen af mere involverende landsbykunst. 31/3 Forårsfællesspisningen: Teaterværkstedet har siden nytår 
arbejdet med middelalderdans og øvet på et middelaldereventyr, som de fremfører støttet af musik fra ”Virelai”  
”Virelai” er en middelaldermusiktrup, som vi har ansøgt om og fået finansieret af Rotary. Børnehaven synger og 
laver malerier til ferniseringen. Lokalhistorisk arkiv har åbent hus og laver billedforedrag med navnet ”Der var en 
gang”, om landsbyudvikling 

2020 forår Vi vil gerne bygge videre på den brobyggende landsbytradition, et kulturinitiativ, der kunne fortjene et 
ekstra boost og en åbning udadtil i offentligheden, for at blive set i en bredere sammenhæng. Her tænker vi at 
teaterværkstedet efterfølgende, vil kunne optræde udenfor scenen i forsamlingshuset. Det kunne for eksempel 
være bibliotek, plejecentre, andre institutioner.  
Hvis det lykkes at få brikkerne til at falde på plads vil en eventyrlig teaterforestilling lægge op til gamle danse mens 
ferniseringen af landsbyens frembragte værker fremvises 

Her påtænker vi  
-      At arbejde sammen med ”Børnely”, og Lokalhistorisk arkiv 
-     At invitere musikgruppe, så sang og dans får en plads i traditionen 
-     At involvere flest mulige borgere i forberedelserne og afviklingen  

Derfor søger vi kulturinitiativ puljen i henhold til det fremlagte budget 

 


