
 
EVENTYR MED DYR 

Vibe Vingesus 

Jeg tilbyder hermed en koncert for børn med Vibe Vingesus.

Jeg kommer ud som solist med sang, guitar og andre spændende instrumenter, der giver en 
særlig lydoplevelse.


Koncerten passer rigtig godt til et arrangement for børnehaver en formiddag på biblioteket. Eller 
det kan være et tilbud til familier i weekend / ferie.


Mine sange er fulde af fortællinger om danske dyr som hugorm, skovflåt, pindsvin og skrubtudse, 
og deres sjove, farlige og spændende møder med mennesker. Børnene er aktivt med under hele 
koncerten med leg, dans og rytmer.


Jeg har lavet en opgavebog på 8 sider med flotte fotos, historier, tegneopgaver og quiz, som 
institutioner eller familier kan få tilsendt som pdf på forhånd. Det er ikke en forudsætning for at 
opleve koncerten, men et tillæg så man kan lære mere om dyrene fra sangene. En institution kan 
på den måde lave et projekt / tema om danske dyr optil koncerten.


Koncerten og opgavebogen rammer flere punkter fra børnehavens pædagogiske læreplan, særligt 
dem der hedder “Naturen og naturfænomener”, “Krop og bevægelse”, “Sproglig udvikling” og 
“Kulturelle udtryksformer og værdier”. 

Børnehave koncert: Max. deltagere 40 børn 3-6 år

Familie arrangement i weekend eller ferie: Max. 40 deltagere incl. forældre. 3-7 år ca.


Pris for koncert + opgavebog: Kr. 3.000.

Koncert varighed: Ca. 45 min.

Der skal være gulvplads til at lege på. 

Ønskes der to koncerter i træk hvis den første bliver udsolgt, koster det kun 1.000 kr. ekstra.


Nogle af sangene er indspillet og kan høres på www.vibevingesus.dk, og er man interesseret kan 
man via hjemmesiden købe noder til alle sange fra koncerten. 

Eventyr med dyr koncerten kan også bestilles med band til lidt større arrangementer. 

Kontakt: Vibe Ulbrandt - tlf: 3029 4148 / Mail: vibe@lystenstone.dk 

Hjemmeside: www.vibevingesus.dk. 
Facebook: https://www.facebook.com/vibevingesus  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCm8VkazFXKZpA0234bFd4Hw 
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