
Pris
Kontakt os for at få et tilbud

Scene
Min. 4 x 3 meter, 220V strøm

Udstyr
Vi medbringer selv alt udstyr

Forening
Den magiske skraldespand
CVR: 42120340

Kontakt
Tele:  22 14 46 01
Mail:  mail@skrotogtuti.dk

Giv Giv dig dig og dit og dit barnbarn en fantastisk en fantastisk
oplevelse propfuldt afoplevelse propfuldt af  Musik, Sang, Musik, Sang, 

dansdans og  og legleg..
Er du en virksomhed, institution eller privatperson, der er på

udkig efter en sjov og uforglemmelig oplevelse til børn?
Så er du kommet til det rette sted!

Aktiviteten blev støttet af:

Skrot og TutiSkrot og Tuti
og Den magiske skraldespandog Den magiske skraldespand



Tag dine børn, børne- eller oldebørn under armen, og få en uforglemmeligTag dine børn, børne- eller oldebørn under armen, og få en uforglemmelig
oplevelse, propfuld af skøn kreativ fantasi, musik og gamle børnesangeoplevelse, propfuld af skøn kreativ fantasi, musik og gamle børnesange

Scan koden med din mobil eller tablet for at se sjove videoer

“Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand” handler om den gamle 
frække baggårds kat “Skrot”, der elsker at spille jazz på sin saxofon, og  
som bor i “Den forsvundne baggård” lige dér, hvor “Den magiske
skraldespand” står.

Skrot ́s bedste ven Tuti kommer tit forbi, for at synge og spille musik 
sammen med Skrot, men også for at kigge i Den magiske skraldespand, 
der altid indeholder noget, som nogen kan bruge til noget!

Aktiviteten er en spændene musisk fortælling/skuespil omkring skrald, 
genbrug, madspild og miljø. Fortællingen bindes sammen af 8 kendte og 
nye børnesange, og deltagerne får udleveret ét af RytmeGokke´s æg, 
sådan at alle har mulighed for at spille, synge og danse med på sang og 
musik.

Efter aktiviteten, har deltagerene mulighed for selv at se ned i
“Den magiske skraldespand” og måske finde et flot klistermærke, kigge 
på Skrot ́s flotte saxofon, eller måske tage et sjovt billeder sammen.

• alder   +3 år
• varihed  50 min. 
• antal deltagere  +100

Besøg hjemmesiden for at… 
• få mere info
• se og hør sjove videoer og sange
• downloade malebog, billetter m.m.
• få fat på vores flotte T-shirt
• støtte vores kreative forening
• bliv medlem
Se mere på www.skrotogtuti.dk

skrotogtuti.dkYoutube Facebook

En interaktiv musikalsk fortællingEn interaktiv musikalsk fortælling
på tværs af gennerationerpå tværs af gennerationer


