
 
 
 

 

ET DØGN PÅ EFTERSKOLE – SKAL DU MED? 

 
 

Er du 14-16 år gammel? Interesserer du dig for musik? Har du lyst til et anderledes 
skoleår sammen med andre unge? 

Hvis du kan svare JA til disse spørgsmål, så skal du helt sikkert prøve et døgn på Mellerup 
Efterskole. Kom og oplev energien i fællesskabet sammen med skolens elever og lærere. 
Vi er klar med et spændende program og en masse overraskelser. 

Start: d. 16. april 2019 kl. 10:00 

Slut: d. 17. april 2019 kl. 14:00 

Vi skal have din tilmelding senest 8. april. Det er gratis for dig at deltage. 

Tilmeld dig på vores hjemmeside www.mellerupefterskole.dk 

  

http://www.mellerupefterskole.dk/


 
 
 

 

PROGRAM - tirsdag: 
 

Kl. 10.00   Ankomst og indkvartering / forældrekaffe  

Kl. 10.30   Velkomst i foredragssalen med forældre 

Rundvisning på skolen af nuværende elever  

Kl. 11.15   Ryste-sammen-aktiviteter i Store Sal  

Kl. 12.00  Frokost i kontaktgrupper  

Kl. 13.00 Mellerup Kor & Gadeorkester – mærk fællesskaber når vi synger 
og spiller sammen 

Kl. 14.30  Tid til en forfriskning  

Kl. 15.00   Prøv forskellige valgfag – du vælger selv mellem:  

• Spil med i Funk Bandet  
• Spil med i Verdensorkestret  
• Sangerworkshop 
• Sangskriverværkstedet 
• Streetdance 

Kl. 17.00  Walk & Talk om efterskolelivet på Mellerup Efterskole 

Kl. 18.00   Aftensmad i kontaktgrupper 

Kl. 19.00  Musik- og dansecafé, hvor vi viser hinanden, hvad der er arbejdet 
med på valgholdene og hvor vores nuværende elever spiller et 
par af deres numre for jer. 

Kl. 21.00  Efterskolehygge & Jam  

Kl. 21.45   Klar til godnat og en vuggevise  

 

  



 
 
 

 

PROGRAM - onsdag: 
 

Kl. 9.00  Mellerup Brunch i spisesalen 

Kl. 9.45  Fortælletime i foredragssalen 

Kl. 10.30  Mellerup Kor & Gadeorkester – vi gør klar til koncert 

Kl. 12.00  Tid til en forfriskning  

Kl. 13.00   Sangtime og farvel i foredragssalen - med forældre 

• Koncert med Gadeorkestret (det nummer vi har øvet sammen 
lørdag og søndag)   

Kl. 14.00  Tak for denne gang  / hjemrejse 

 

 

Medbring: 
 

• Tøj du kan bevæge dig frit i – eksempelvis joggingdragt 
Det får du brug for hvis du vælger at være med på valgholdet, der skal danse Street – 
du får sved på panden  
 

• Toiletsager og håndklæde 
 

• Sovepose, lagen og liggeunderlag/luftmadras 
 

• Overtøj og travesko, når vi skal ud og gå en ”walk & talk”- tur 
 

• Evt. dit instrument 
 

Alt mad og drikke og hygge-snack har vi klaret  
 

Skolen kan kontaktes hele weekenden på 40147199 / 20510919  


