
– et projekt under 

Kulturministeriet

Små børn med særlige 

udfordringer i livet har ekstra 

glæde af at opleve den 

mangfoldighed i udtryk og 

sanselighed, som kunst og 

kultur rummer. Det kan være 

afsættet for succesfulde 

oplevelser af at være god til 

noget og af at kunne indgå i 

fællesskab med andre.

Projektet Kulturkuffert retter 

sig til dem. Mere end 6.000 

børn i alderen 0–9 år har 

mulighed for gennem f.eks. 

dagtilbud og indskoling at 

modtage kulturkufferter med 

bøger, film og et kulturpas 

med 5 klip til lokale 

kulturaktiviteter.

Projektet udspringer af 

Kulturministeriets strategi 

Det begynder med 

børn og unge.
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Klip ud

Illustrationerne på 

Kulturkufferten er skabt 

af den danske illustrator 

Cato Thau-Jensen og kan 

bruges som forskellige scener 

til at lege teater med.

Til teatret har Cato skabt 

sjove figurer, som er klar 

til at gå på scenen, når de 

er blevet klippet ud.

Rigtig god fornøjelse.
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