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	Fold lysende papirfly med FOLD
& FLYV-kit. Kan afhentes hos
KØS Museum for kunst i det
offentlige rum.

	Online historisk billedgalleri af
Køges torve- og havnelivet.
Arr. af Køge Museum og Køge
Arkiverne.

	Lav din egen lysende plakat med
stjernebilleder. Kan afhentes på
Køge Bibliotek.

	Musikalsk videobuffet.
Arr. af Køge Musikskole og
Musikalsk Grundkursus (MGK).

	Lav papirs lanterneposer.
Kan afhentes på Køge Bibliotek.

	Online fortællinger for børn.
Arr. af KøgeBibliotekerne.

	Giv byen lys med knæklys.
Kan afventes hos VisitKøge.

	Kyndelmissens nye podcastserie med skæve, sjove,
underholdende, oplysende eller
vidunderlige historier som vi ikke
har hørt før. Arr. af flere aktører og
Køge Kommune. Kan også bruges
som audiowalk i Køge by.

	Dekorer dit eget lys sammen
med Køge Billedskole. Kan
afhentes hos VisitKøge.
	Mal et hus i keramik. OBS! Kan
købes og afhentes hos Fafla
Mikroværksted inden 17. januar.

Udenfor: I Køge by med god afstand
til hinanden
	Udstilling af lysende
lanternehuse af pil og papir på
Stationsbroens trappe. Arr. af
Strædet, Køge Kommune og
kunstner Helle Bull Sarning fra
Lanterne Moderne.
	Oplev udstillingen af byen
hvor lysalferne bor hos Fafla
Mikroværksted.
Arr. af Fafla Mikroværksted.
	Udstilling af 22 bannere
i Rådhusarkaden.
Arr. af Køge Billedskole.
	Kyndelmissens nye podcast-serie/
audiowalk i Køge by.
Arr. af flere aktører og Køge
Kommune.

Læs mere om hvordan og hvornår du
kan hente de kreative ’Hent og oplev’pakker på kyndelmissekøge.dk
Alle pakker udleveres efter først-tilmølle-princippet og så længe lager
haves.

Kyndelmisse

– Køge Kulturnat

Hjemmefra og udenfor

HUSK: Hold afstand til andre på din
vej og kom igen senere, hvis der er
flere samlet på samme sted.
Ugentlige konkurrencer
Vind kultur til dig og din familie! Hold
øje med Kyndelmissens ugentlige
konkurrencer i lokalaviserne
Ugeavisen og Heden.
Se hele programmet på
Kyndelmissekøge.dk

	Kyndelmissetilbud fra Køge
Handel og Strædet.
Arr. af Køge Handel og Strædet.

Se hele programmet på Kyndelmissekøge.dk

STRÆDET KØGE
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Hjemmefra: Online oplevelser på
kyndelmissekøge.dk
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Hjemmefra: ’Hent og oplev’
– kreative hent-selv-pakker
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Se hele programmet på Kyndelmissekøge.dk
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Jeg er indforstået med, at VisitKøge får mine oplysninger som kun bruges i forbindelse med konkurrencen.
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Anders Ladegaard Bork, Formand for
Kultur- og Idrætsudvalget

God jagt!
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Vinderen trækkes mandag d. 8.
februar og får direkte besked.
Åsen

nd

Jeg håber I alle får en rigtig god
Kyndelmisse – hjemmefra og udenfor!

Deltag i VisitKøges og Køge Billedskoles Kyndelmisseskattejagt fra fredag
den 29. januar og frem til 5. februar
og find de 7 steder på kortet. Skriv det
bogstav du finder i vinduet og dan det
korrekte ord. Aflever skattekortet hos
VisitKøge inden kl. 20 den 5. februar.
De første 200 der svarer rigtigt på skattejagten får en sej kasket af selvlysende knæklys. Herudover deltager alle
korrekte besvarelser i lodtrækningen
om et gavekort til legetøj hos Kvickly
Køge på 300 kr.

HUSK: Hold afstand til andre på din
vej og brug gerne din egen kuglepen
til besvarelsen af skattejagten.

Sø

I år kan du online lytte til dramatiske
fortællinger, streame koncerter samt
udfolde dine kreative evner gennem
små kreative projekter – hjemme. Og
hvis du på et tidspunkt får brug for lidt
luft, vil der i Køge midtby være flere
oplevelser at finde med fokus på god
afstand til andre.

Kyndelmissen kan i år opleves hjemmefra og udenfor og det er udelukkende takket være jer og jeres ihærdige
indsats, for altid at lade kulturen skabe
lys i vintermørket. Tusind tak for det.

VIND knæklys-kasket og valgfrit legetøj for 300 kr. i Kvickly Køge.
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Kyndelmissen i år er anderledes end
den plejer. For når vi ikke kan komme
til kulturen på grund af corona-restriktioner, så kan kulturen komme til os –
hele vejen hjem i stuerne. Og så er den
endda blevet gratis!

Tak til vores engagerede kulturliv
Hvert år bruger I aktører oceaner af tid
på at udvikle unikke oplevelser til Kyndelmissen. Jeg ved, at I igen i år havde
klargjort et spændende program ude
såvel som inde. De aktuelle restriktioner gjorde, at I måtte sadle om i sidste
øjeblik: I formåede lynhurtigt, at genopfinde flere af jeres aktiviteter så de
kunne gennemføres uanset, hvilke restriktioner kulturlivet måtte være underlagt på selve Kyndelmisse-dagen.

Ringvejen

Kyndelmissen i Køge er kommunens
årlige kulturnat. Den er en tradition,
der vender tilbage år efter år og tager
blot form efter den aktuelle dagsorden.
Kyndelmissen er vores kulturliv når det
er bedst: Et festfyrværkeri af kreative,
smukke og sommetider eftertænksomme oplevelser, der tilsammen viser et stolt kulturliv, der ikke lader sig
påvirke synderligt af hverken økonomi
eller pandemier.
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