
Efterårsferie
med rytmesjov
og ballade

Fra
16. oktober



Efterårsferie
LEG MED
RYTMEVÆSENET

16.+17. oktober 
kl. 10.00 & 13.30

PIPPI, EMIL OG SILJA
for fuld udblæsning! 

16. oktober 
kl. 12.30 & 15.30 

BODY RHYTHM
FACTORY

17. oktober 
kl. 10.30 & 13.00 

VILDE
VIDUNDERLIGE DYR

18. oktober 
kl. 10.00 & 11.30

Vi finder på...MUSIK18. oktober 
kl. 10.30 & 12.00

METALSKOLEN19. oktober 
kl. 10.00

PRINSESSEN PÅ ÆRTEN
– en pixiballet

20. oktober 
kl. 10.00 & 12.00 

BASIE FOR BØRN21. oktober 
kl. 11.00 & 14.00

HEJ JAZZ21. oktober 
kl. 12.30 & 15.30

MGP GALLA 202122. oktober 
Kl. 10.00 & 12.30

HR. SKÆG SYNGER23. oktober 
kl. 10.00 & 13.00

https://drkoncerthuset.dk/event/loerdagsleg-med-rytmevaesenet-1/
https://drkoncerthuset.dk/event/pippi-emil-og-silja-1/
https://drkoncerthuset.dk/event/body-rhythm-factory-1/
https://drkoncerthuset.dk/event/vilde-vidunderlige-dyr-1/
https://drkoncerthuset.dk/event/vi-finder-paamusik-1/
https://drkoncerthuset.dk/event/metalskolen/
https://drkoncerthuset.dk/event/aerten-en-eventyrballet-1/
https://drkoncerthuset.dk/event/basie-for-boern-1/
https://drkoncerthuset.dk/event/hej-jazz-1/
https://drkoncerthuset.dk/event/mgp-galla-2021-2/
https://drkoncerthuset.dk/event/hr-skaeg-synger/w


Leg med 
Rytme-
væsenet

Kom og få en skør, skæv og musikalsk oplevelse 
med dine børn! To af Danmarks mest farverige 
slagtøjsspillere blander musik, improvisation,
performance og klovneri i en skøn pærevælling,
så det er umuligt at sidde stille. 

DR KONCERTHUSET,
STUDIE 3

16. + 17. oktober 
kl. 10.00 og 13.30 

Aldersgruppe

3-9 år

https://drkoncerthuset.dk/event/loerdagsleg-med-rytmevaesenet-1/


Pippi, Emil og 
Silja for fuld 
udblæsning! 

Oplev Astrid Lindgrens forunderlige verden på 
en ny måde sammen med Silja Okking og DR Big 
Band. De kendte figurer bliver spillevende, når Silja 
synger og musikken spiller for fuld udblæsning 
i DR Koncerthusets Studie 2. En skøn optakt til 
efterårsferien for hele familien.

DR KONCERTHUSET,
STUDIE 2 

16. oktober 
kl. 12.30 og 15.30 

Aldersgruppe

5-9 år

https://drkoncerthuset.dk/event/pippi-emil-og-silja-1/


Body
Rhythm
Factory

Body Rhythm Factory er en trio der vender op og 
ned på det hele. De spiller på spande, de spiller på 
stole, de laver de sejeste lyde i vand og i luften, og 
du kan være med til det hele. 

Kom og leg med!

Aldersgruppe

6-12 år
DR KONCERTHUSET,
STUDIE 4

17. oktober 
kl. 10.30 og 13.00 

https://drkoncerthuset.dk/event/body-rhythm-factory-1/


Vilde
vidunder-
lige dyr

En musikalsk og nærværende formiddagsstund 
for de mindste fuld af musik, dyr og natur med 
multikunstneren Thomas Sandberg og de vilde 
vidunderlige dyr fra Ramasjang og Minisjang.  

Aldersgruppe

3-6 år
DR KONCERTHUSET,
STUDIE 3

18. oktober 
kl. 10.00 og 11.30 

https://drkoncerthuset.dk/event/vilde-vidunderlige-dyr-1/


Vi finder på 
... MUSIK

Hvordan laver man en sang? Kan vi lave én i 
fællesskab – og mon den kan blive syv meter 
lang? Kom og vær med til at finde på ord, rim og 
toner sammen med komponisterne Anna Kruse
og Kirsten Seidenfaden.

Aldersgruppe

5-7 år
DR KONCERTHUSET,
STUDIE 4

18. oktober 
kl. 10.30 og 12.00 

https://drkoncerthuset.dk/event/vi-finder-paamusik-1/


METALSKOLEN

DR Musikariets Metalskole rocker efterårsferien. 
Med masser af dunkle riffs og aggressive trommer, 
åbner DR Musikariet og Carsten Holm fra P6 Beat 
søndags-Metalskole og fører hele familien gennem 
fire årtiers knivskarp og kulsort kulturarv.

Aldersgruppe

5-12 år
DR KONCERTHUSET,
STUDIE 2

19. oktober 
kl. 10.00

https://drkoncerthuset.dk/event/metalskolen/


Prinsessen 
på ærten
– en pixiballet

Det er ikke let at finde en prinsesse med ægte 
følelser, som tør være sig selv. Kom med ind i 
musikkens og dansens poetiske verden og oplev 
H.C.  Andersens kendte eventyr helt uden ord – 
med balletdansere fra Det Kgl. Teater.
Prinsessen på ærten er produceret af Det Kgl. 
Teater. Forestillingen præsenteres i samarbejde 
med DR Musikariet.

DR KONCERTHUSET,
STUDIE 3 

20. oktober 
kl. 10.00 og 12.00 

Aldersgruppe

4-10 år

https://drkoncerthuset.dk/event/aerten-en-eventyrballet-1/


Basie
for børn

Oplev historien om jazzikonet Count Basie og lær 
nogle af hans største hits og klassikere at kende.  
Count Basie var kendt for at være en barnlig sjæl, 
og hans musik swinger stadig i dag – for både 
børn og voksne.

Aldersgruppe

6-12 år
DR KONCERTHUSET,
STUDIE 3

21. oktober 
kl. 11.00 og 14.00 

https://drkoncerthuset.dk/event/basie-for-boern-1/


Hej
JAZZ

DR KONCERTHUSET,
STUDIE 4

Mærk jazzen, kom tæt på jazzen, rør ved instru-
menterne og prøv selv at skabe jazz! Det unge 
danske jazzorkester ”Hej JAZZ” elsker at inspirere 
børn til at improvisere og lege med krop, stemme 
og fantasi.

Kom og vær med!

21. oktober 
kl. 12.30 og 15.30 

Aldersgruppe

6-9 år

https://drkoncerthuset.dk/event/hej-jazz-1/


MGP
GALLA
2021

DR KONCERTHUSET,
STUDIE 2

Traditionen tro åbner DR Koncerthuset igen 
dørene til MGP Galla, efter at MGP-vinderen 2021 
blev kåret i februar. I Studie 2 kan børn og barnlige 
sjæle være med til at fejre MGP-talenterne til et
forrygende og festligt show.

22. oktober 
kl. 10.00 og 12.30 

Aldersgruppe

ALLE

https://drkoncerthuset.dk/event/mgp-galla-2021-2/


Hr. Skæg 
synger

DR KONCERTHUSET,
KONCERTSALEN

Kom og hør sange fra Hr. Skægs Hotel i 
Koncertsalen med adskillige afstikkere til
det velkendte sangkatalog, som har hittet
på Ramasjang gennem de sidste 13 år, til
en ganske særlig Hr. Skæg-koncert!

23. oktober 
kl. 10.00 og 13.00 

Aldersgruppe

ALLE

https://drkoncerthuset.dk/event/hr-skaeg-synger/w

