MINIFESTIVAL
Et lilleskolearrangement for 1., 2. & 3. kl. elever

LIDT HISTORIE
Minifestivalen startede i 2006 som et fællesprojekt mellem Ryparken Lille Skole, Sorø Friskole og Sdr.
Jernløse Lilleskole. Vores tanke var at lave et alternativ til den store musikfestival for indskolingsklasser,
som både skulle give børn, forældre og lærere en ”Lilleskoleforståelse”, samtidig med at vi kom rundt på
hinandens skoler. Rammen var en blanding af musik og leg. Arrangementet skulle være overskueligt for
alle, derfor varer minifestivalen kun én dag.
De første fire år gik arrangementet på skift mellem de tre skoler. I 2010 kom Hillerød Lille Skole, Højbo
Friskole og Rørvig Friskole med og for første gang blev minifestivalen holdt samtidig på to skoler. I 2011 var
Ørestad Friskole også med.

RAMMERNE
Minifestivalen har altid været sidste torsdag i maj måned. Programmet består af en blanding mellem
musikalske værksteder, andre værksteder og pauser/leg. Midtvejs plejer der at være en time, hvor skolerne
optræder for hinanden med på forhånden indøvede numre. Dette behøver ikke kun at være musik, men
kan også være teater, cirkus m.m. Det hele afsluttes med en fælles optræden, som der øves til i de
musikalske værksteder.

Børnene plejer at blive inddelt i hold på tværs af klasser og skoler, og de deltagende skoler har bidraget
med lærere (og ideer) til værkstederne. Forældrehjælp og -bidrag er også velkomne.
Den arrangerende skole sørger for lidt frugt/drikke til først på dagen. Børnene har madpakker med til
frokost. Der afsluttes med en form for fællesspisning, som den arrangerende skole også står for. Derfor har
vi hvert år opkrævet en betaling pr. deltager, som har kunnet holde sig på maks. 50 kr. pr. barn.
Vi fordeler skolerne ud fra et ønske om at blande by – og landskoler, samt at man som ny skole ikke skal
være vært det første år. Fordelingen af skoler vil skifte, efterhånden som der kommer nye til.

