SOLCELLE-BIL / LEGOTECHNIC-WORKSHOP
Byg en solcellebil. Workshoppen afsluttes med et bilræs.
Rekordforsøg: Hvor hurtigt og hvor langt kan bilerne køre? Vi afholder forskellige heats.
Vi skal bygge hatte med forskellige former for genstande inkorporeret. Citroner, dioder, kabler
og vindmøller, som kan generere strøm.
Denne strøm kan bruges til:
• at lade en diode op man kan få med hjem til lejren.
• at oplade en mobil telefon mens man løber for at få møllen til at give noget.
Kan man lyse toilettet op med citroner? Vi laver en lang kæde citronbatterier og ser hvor
meget lys vi får ud af en kæde.
KLIMAVENLIG LOKALT PRODUCERET MAD SAMMEN MED EN KOK
Madgruppen arbejder sammen om at planlægge, forberede, præsentere og servere en menu.
Vi taler om de friske, knasende, lokale råvarer og smager på diverse planter (som vi kender
og er sikre på) som er spiselige og forekommer i naturen
Menu forslag til midt juni: hjemmebagt brød med hjemmekærnet smør, æggekage (med nye
kartofler) salat og jordbærgrød med mælk serveret med hjemmelavet hyldeblomssaft (hvis der
er hyld i nærheden) evt. grille grønsager, kød, eller andre ting
Smag, duft og sans (Er en del af madworkshoppen)
Workshop om vores smagssans - vi smager surt, sødt, bittert, salt og umami - vi blander
smage, dufter osv.
KREATIV WORKSHOP
Reuse, reduce, recycle
Design genbrugstøj (lav din egen kjole) med efterfølgende catwalk /show
Lav T-shirt med stencils - Fx slogans som: treasure your trash, keep the oil in the soil etc.
Lav smykker/kunst/spil af brugt elektronik
Lav fx dit eget/det største spil af natur/genbrugsmaterialer
Lav det fedeste billede/plakat/skulptur/smykker/tasker af genbrugsmaterialer
MUSIK / LYDWORKSHOP
Lyd- opdagelsestur + musikværksted
Gå på opdagelse i området. Find én eller to ting, der har en god og personlig lyd.
Gå rundt med åbne ører: bank, pust, ryst, rør og slå på ting, som I støder på i naturen.
Præsentation og udforskning af de medbragte lyde. Vi laver musikalske lege og øvelser. Både
med og uden de nye instrumenter.
Vi vil efter den musikalske opvarmning give os i kast med et nummer, hvor vi bl.a. vil integrere de medbragte instrumenter.
Vi optræder på campen med det endelige resultat.

