Planlæg din tur til Film i Skoven
Børnehavegrupper, skoleklasser i indskolingen eller SFO
Hvor kan man se programmet for festivalen?
Det fulde læringsprogram kan findes på www.filmiskoven.dk
Film i Skoven er åben for daginstitutioner og skoler d. 17.-18. maj. Festivalen foregår på
Tumlepladsen i Riis Skov.
Hvordan køber man billet og hvad koster det?
For daginstitutioner og SFO koster en billet 20 kr. pr person - det gælder både børn og voksne.
For skoler er prisen 600 kr. for en gruppe på op til 30 personer. I er selvfølgelig velkomne til at
komme flere grupper. Skoler kan efterfølgende få beløbet dækket af ULF.
>> Mere info om her
Er der læringsmateriale til filmene?
Inden festivalen vil lærere og pædagoger få tilsendt læringsmateriale til filmene på
læringsprogrammet. Disse vil bestå af aktiviteter, som kan laves både før og efter filmen. Vi
anbefaler selvfølgelig, at I laver nogle af aktiviteterne fra undervisningsmaterialet inden I
kommer.
Hvordan kommer man til festivalpladsen?
Film i Skovens læringsdage foregår på Tumlepladsen i Riis Skov. Bus 1A, 5A, 17, 100, 120,
121, 122 og 123 holder ved Marienlund. På den anden side af Grenåvej finder I en sti, der leder
jer til Tumlepladsen. Det tager det ca. 5-10 minutter at gå fra bussen til Tumlepladsen i et
tempo, hvor alle kan følge med.
>> Se festivalpladsen på kort
Husk at bestille grupperejser hos Midttrafik senest 4 hverdage før, dvs. omkring fredag d. 11.
maj.

Kom i god tid
I bedes ankomme senest et kvarter før jeres aktivitet starter.

Om forholdene i skoven
Hvad hvis det regner?
Filmene bliver vist i store telte, hvor publikum kan sidde i ly for regnen. Men vi krydser
selvfølgelig fingre for solskin og dejligt forårsvejr.
Er der drikkevand på pladsen?
Nej, husk at medbringe vand.
Kan man spise madpakker på festivalen?
Tag endelig madpakker med og nyd dem i det fri før eller efter jeres aktivitet. I må meget gerne
give os besked, hvis I har tænkt jer at spise madpakker på festivalpladsen.
Er der toiletter og puslefaciliteter?
Ja.

