Dyrskue i børnehøjde
Dyrskuet får et nyt stort børneområde, hvor der er leg og læring om mad og dyr og besøg af Crazy Banko
med Micki Cheng kendt fra bl.a. Den Store Bagedyst
Det bliver sjovt, skørt og festligt for børnene, men også lærerigt og noget, der giver børnene viden og gør
dem klogere på, hvor maden kommer fra.
Det lover folkene bag dyrskuet i Horsens, som finder sted den 14. og 15. juni. Konceptet er udvidet og
dyrskuet bliver anderledes end de foregående år, deraf også det nye navn, Horsens Dyrskue & Madmarked.
- Mad og kvalitetsfødevarer har stor fokus i år og vil fylde meget. Det vil også præge det nye børneområde,
som erstatter Tivoli på pladsen. Her knytter vi børn til landbrug og fødevareproduktion gennem leg, læring
og sjove oplevelser, fortæller projektleder Mette Hein, der samarbejder med Maria Bach Andersen om
børneområdet.
- Fordi vi i år har så mange aktiviteter at byde på for børn, har vi valgt at indføre en børne entrébillet på 30
kr. for alle børn mellem 6 – 14 år. Når entreen er betalt, kan man gratis deltage i alle aktiviteter, så dette
ser vi også som et stort plus for børnefamilier, der ikke længere skal have pungen op af lommen, hver gang
en ny forlystelse skal prøves. Samtidig med lægger vi også op til aktiviteter, hele familien kan være sammen
om, for det er sådan, vi synes et dyrskue skal være, en sjov dag for hele familien, påpeger de to arrangører.
Det vil stadig være gratis for børn 0-5 år at komme til dyrskue.
- Vi glæder os rigtigt meget til at få besøg af Micki - kendt fra Den Store Bagedyst og DR Ultras Sorte
Kageshow. Lørdag formiddag giver han den gas med Crazy Banko for børnene. Det bliver det vildeste og
mest fjollede bankospil med masser af skøre indfald – også relateret til mad og fødevarer.
Crazy Banko finder sted lørdag d. 15. juni kl. 11 på scenen i hjertet af børneområdet, hvor der gennem de to
dage vil være flere aktiviteter og konkurrencer.
Et levende dyrskue
Børneområdet kommer til at byde på et væld af aktiviteter for børnene, som gennem leg og læring kan få
gode oplevelser omkring mad og dyr.
- Det er centralt i den fornyelsesproces, vi er i gang med for at gøre dyrskuet mere levende og spændende.
Vi vil gerne åbne dyrskuet op og gøre det mere interessant for en bred skare i befolkningen, siger Mette
Hein.
Børneområdet får sit eget indgangsparti i form af en minibondegård, der byder indenfor. Og når børnene
træder ind, kan de muntre sig i en halmlabyrint, dyste i kartoffelløb og tage kørekort på pedaltraktorbanen.
De kan også hygge sig i mini-planteskolen, hvor de kan se planterne spire og gro, og børnene kan ryste
smør, presse små halmballer, kværne mel og meget andet. Naturligvis vil der også stadig i børneområdet og
rundt om på den resterende plads være rig mulighed for at klappe dyr og opleve maskinerne.

- Det er stadig en vigtig del af vores DNA, at børn og voksne f.eks. kan opleve dyrene som de er ude på
gårdene, men også i børnehøjde. Ved dyrskuet får børn og voksne nogle helt specielle oplevelser, der ligger
udover hverdagen, lyder det.
Børnene involveres
Maria Bach Andersen står for udviklingen og koordineringen af børneområdet, og hun har bl.a. samarbejdet
med Jordbrugets Uddannelsescenter om indholdet.
- Vi lægger meget vægt på at involvere børnene, så de ikke bare skal gå rundt og kigge. Området tager
udgangspunkt i jord til bord-læring samt livet på landet, og i den forbindelse vil vi meget gerne aktivere
børnene.
Hun fortæller, at der lørdag arrangeres børnekonkurrence om skuets bedste kage. Her er tilmelding
nødvendig, om dette kan man læse mere på Horsens Dyrskue & Madmarkeds hjemmeside.
- Én af de måder vi gerne vil involvere børnene på, er ved vores workshops, som Frugtformidlingen
arrangerer. Her kan du teste, om du er en supersmager på scenen i vores børneområde. Disse workshops
vil foregå løbende fredag og lørdag sammen med de andre aktiviteter, vi har på vores scene, fortæller
Maria Bach Andersen, der lover masser af oplevelser og sjov for børn og barnlige sjæle – og også god læring
om landbrug og dansk fødevareproduktion.

Fakta - Det sker på børnescenen
Fredag 14/6
11.00 Krible-krable i køleskabet
15.00 Er du supersmager?
Lørdag 15/6
11.00 Crazy Banko med Micki
12.30 Er du supersmager?
14.00 Børnekonkurrence – skuets bedste kage
15.30 Er du supersmager?

Billedtekster:
Maria Bach Andersen (t.v.) og Mette Hein byder børnene og deres forældre inden for til masser af sjove og
lærerige oplevelser i løbet af de to dyrskuedage.

Der arrangeres Crazy Banko med Micki, kendt fra Den Store Bagedyst, og det kommer ikke til at gå stille for
sig.
I børneområdet kan man komme helt tæt på fødevarer og dyr, og børnene kan få gode oplevelser med
hjem.

