
INVITATION 
til opstartsmøde 
for aktører ved Snapsting for Børn

I sekretariatet for Snapsting for Børn er vi så småt 
gået i gang med planlægningen af aktiviteterne i 
2020. 

Efter den fantastiske succes med Snapsting for Børn 
2019 – glæder vi os til igen i år at lave den bedste 
børnekulturfestival i Danmark.
Men selvom vi laver en fantastisk uge for børnene i  
Viborg Kommune, kan vi alligevel inspireres af andre 
– derfor får vi denne eftermiddag besøg fra Børne-
karnevallet i Aalborg. 

Vi skal videreudvikle på de ideer vi allerede har for 
Snapsting for Børn 2020, eller vi skal finde på nogle 
helt nye sammen. Så tag gerne både hele og halve 
ideer med. 

Tilmelding af hensyn til kaffe og kage samt yderligere 
information: 
Børnekulturkonsulent Rikke Skovsbo rks@viborg.dk 
tlf.: 20 63 08 41 senest tirsdag d. 28. januar.

Hvis I kender nogen, som I tænker kunne bidrage til 
Snapsting for Børn, men som ikke tidligere har med-
virket, er I meget velkomne til at sende denne invi-
tation til dem. Jo flere, der er med til at skabe vores 
børnekulturfestival, jo bedre. 

Vel mødt!

Venlig hilsen 
Rikke Skovsbo, børnekulturkonsulent.

DAGSORDEN FOR MØDET: 
1. Velkomst, film og kaffe/kage
2. Inspiration fra Børnekarnevallet i Aalborg ved  
Sekretariatsleder ved Aalborg Karneval Sjaja Haddadi. 

3. Nye planer og temaer for Snapsting for Børn 2020.   
4. Speed dating: Proces, hvor man pitcher sin idé 
eller idéskitse til dette års Snapsting for Børn – og 
måske finder en legekammerat. 

Vi henstiller til at man ikke ”genbruger” aktiviteter, 
der allerede er udbudt på KLC, da vores erfaring er at 
skolerne og børnehaverne ikke melder sig til disse.

STYREGRUPPEN SNAPSTING FOR BØRN 2020:

Henrik Resen - Kulturskolen
Line Barbara Pedersen – Kulturelt Læringscenter
Mikael Vinther Graaberg – Viborg Bibliotekerne
Rikke Skovsbo – Viborg Bibliotekerne
Kasper Funk – GAME Viborg

Sekretariatet består foreløbigt af:
Rikke Skovsbo – Viborg Bibliotekerne
Anne-Mette Myrhøj – Viborg Bibliotekerne
Anne Rasmussen – Viborg Bibliotekerne

Torsdag 30. januar kl. 16.00-17.30
Lokale 2, Hovedbiblioteket i Viborg 
(adgang via Børnebiblioteket) 


