
Børneprogram Jonstrup Jazzfestival 2021 

 

Fredag 

17.00-21.00  

Hoppeborg - hop og hav det sjovt med dine venner. Hoppeborgen ligger 

ved siden af petanquebanerne. 

17.00-19.00  

Kridttegning - ved indgangen til pladsen. Pynt asfalten med dine flotte 

tegninger. 

17.00-21.00  

Stenhuggeri ved Olav. Hug din egen stenfigur. Du finder værkstedet ved 

indgangen til Jazzfestivalen.  

18.00-20.00  

Ansigtsmaling - bliv fantasifuldt malet. Ansigtsmaling foregår på 

græsarealet ved petanquebanerne. 

 

 

Lørdag 

15.00-18.00  

Hoppeborg - hop og hav det sjovt med dine venner. Hoppeborgen findes 

ved siden af petanquebanerne. 

15.00-19.00  

Eventyrridderne:  

- lav dit eget våben i våbenværkstedet (skolegangen) 

-kæmp mod monsteret i kamp-arenaen (på græsset) 



 

15.00-16.30  

”Mix Media Værksted” ved Birgit og Karen. Vi laver billeder af klip og riv 

fra ugeblade, bøger, gavepapir etc. og limer det på et stort ark papir. 

Både børn og voksne er velkomne. 

Værkstedet finder du i salen bag baren. 

16.00-16.45  

Sanglege for de små- syng og dans sammen med Thea. Vi synger i teltet 

ved siden af petanquebanen. 

16.00-18.00  

Ansigtsmaling - bliv fantasifuldt malet. Ansigtsmaling foregår på 

græsarealet ved petanquebanerne. 

16.00-18.00 

Porcelænsmaling - mal smukke porcelænsblomster. Både børn og voksne 

er velkomne. Obs. egenbetaling: Pris 25 kr per blomst eller 5 st. for 100 

kr. Du finder porcelænsværskstedet ved bordet udenfor caféen.  

17.00-20.00 

Kridttegning - ved indgangen til pladsen. Pynt asfalten med dine flotte 

tegninger. 

18.00-21.00  

Stenhuggeri ved Olav. Stenhuggeriværkstedet finder du ved indgangen. 

19.00-21.00  

 

Søndag 

10.00-11.00  



Hoppeborg - hop og hav det sjovt med dine venner. Hoppeborgen er bag 

ved petanquebanerne. 

11.00-11.45  

Hatteteater - kom og vær med når Asger fra Honningbanden opfører et 

professionelt improvisationsshow for og med børn.   

12.30  

Krudthusets børnekor- børnene fra Krudthuset optræder med et par 

sange. 

12.45-13.45  

Børnejazz- En FanJAZZtisk Trommerejse med Casper Mikkelsen. 

13.00-14.30  

”Mix Media Værksted”- ved Birgit og Karen. Vi laver billeder af klip og 

riv fra ugeblade, bøger, gavepapir etc. og limer det på et stort ark papir. 

Både børn og voksne er velkomne. 

Værkstedet finder du i salen bag baren. 

13.30-15.00  

Ansigtsmaling - bliv fantasifuldt malet. Ansigtsmaling foregår på 

græsarealet ved petanquebanerne. 

13.30-16.00  

Hoppeborg - hop og have det sjovt med dine venner. Hoppeborgen er bag 

ved petanquebanerne. 

 


