
 
 

 

Välkomna till Barnkonventionens dag 20/11 2015 kl 14.00-18.00 

  FNs konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Under året har kulturavdelningen arbetat 
på olika sätt för att lyfta barnkonventionen och denna dag är ett sätt att förmedla barnens 
rättigheter. Vi firar Barnkonventionens dag, med ett program både på Kulturhuset Komedianten och 
utanför Varbergs kyrka. 

På Kulturhuset Komedianten kommer skolklasser att arbeta med konstnären Marie Wallin, 
som sedan många år tillbaka arbetar just med artiklarna från konventionen. Under eftermiddagen 
forsätter programmet med filmvisning, sagostund och konstworkshop med Marie för alla barn och 
vuxna.  

  ”1000-tals lyktor - under samma himmel, under samma kväll” 
Från 17.00 pågår en ljusmanifestation för barns rättigheter framför fredstrappan vid torget,  
utanför Varbergs kyrka. Barn och vuxna har under hösten arbetat med att göra ljuslyktor i konstverkstan i Varbergs 
Konsthall, och dessa lyktor ställs nu upp tillsammans i en ljusformation. 
 
Alla som vill kan ta med egen glasburk med värmeljus i för att delta i manifestationen, som är en del 
av ett nationellt firande. Här kan ni se en video från förra årets ljusmanifestationer runt om i landet.  

  
Därefter fortsätter programmet inne i Varbergs kyrka med dansuppträdande, tal och info 

om Julklappshjälpen. Här kan ni se hela programmet:  
 
Välkomna!  

 
Sofie Brinkmo, 070-885 82 56 

barnkulturutvecklare 

Kulturhuset Komedianten     

      
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx3i43ysjLw
http://kulturhusetkomedianten.se/wp-content/uploads/2015/11/BARNKONVENTIONENS-DAG-FREDAG-20-NOVEMBER.pdf

	”1000-tals lyktor - under samma himmel, under samma kväll”
	Från 17.00 pågår en ljusmanifestation för barns rättigheter framför fredstrappan vid torget,
	utanför Varbergs kyrka. Barn och vuxna har under hösten arbetat med att göra ljuslyktor i konstverkstan i Varbergs Konsthall, och dessa lyktor ställs nu upp tillsammans i en ljusformation.
	Alla som vill kan ta med egen glasburk med värmeljus i för att delta i manifestationen, som är en del av ett nationellt firande. Här kan ni se en video från förra årets ljusmanifestationer runt om i landet.

