Ansøger

Aktivitet

Hornslet Idrætsforening, eSport

eSport i naturen, laserpistoler mv. i Hornslet

Rollespil i Ryomgård

forfatterworkshop

Forældreråd på Mørke skole

Kilometerkonkurrence mellem 4. oh 5. klasse på Mørke
skole
Fastelavn med 40 poster i Skørring
Affaldsindsamling- og fiskekonkurrence langs kysten.
Udsmykning af væg i Thorsager

Skørring forsamlingshus og menighedsråd
Ole Svenningsen
Thorsager distriktsråd og kunstner Thomas
Jakobsen
Balladeband, Kafé Kolind
Puls 8400

Torben Klostergård, kunstner
Syddjurs Bibliotek
Foreningen Kulturcaféen

Ebeltoft Gymnastikafdeling
Syddjurs Egnsteater

Balladeband spiller gademusik forskellige steder i
kommunen.
Syddjurs løber og går. Der trækkes lod om præmier
mellem de aktive deltagere, som har deltaget via deres
facebookbegivenhed.
Skulptur turnerer rundt i dagligvarebutikker i hele
kommunen.
Læsetid. Bogpakker bringes ud til borgere.
1. Drømmefanger-hjemme-værksted
2. Kan du lege? I posen findes materialer til at bygge en
dukke, som kan mødes med andre dukker
3. Skal vi rejse i fantasien? Vi inviteres på en live
performance med lyde, sanser, dufte, smage, som
illuderer, at vi er kommet til et helt andet sted hen
Bevægelse i det fri. Livestreaming med instruktører i
bevægelse.

Rosengården

Digital fælles sang og dans. Indsend et klip, der passer til
sangen, og så klippes alle delene sammen til en samlet
film.
Følg kortet over Rostved til de forskellige poster og få
fortællinger omkring byen
Fastelavn på plejecenter Rosengården.

Syddjurs Bibliotek
Pindstrup kirke

New Orleans Jazz i boligkvarter i Hornslet
Online foredrag med psykolog om sorg og depression

Ebeltoft børnehus
Frederik Svinth

Udevenlige sprogkufferter
Samtaleevents

Kor til ældre

Sange ved ældreboliger

Fregatten Jylland

Matroser afleverer sjippetov på skole og informerer om
forskellige online aktiviteter.
Historien i byen, påskejagt, det forsvundne Ebeltoft

Rostved Beboerforening

Museum Østjylland
Rostved Beboerforening
Madlavning – sammen, hver for sig!
KlubUd

Plante påskeliljer i Rostved
Online madlavning fra Thorsager Forsamlingshus
Et kort til turer udenfor stierne i Mols Bjerge. Billeder deles
online

Brugerrådet for Kolind+
Byens Hus i Mørke

MGP-pose til indskolingsbørn på Kolind skole
Tapekunst på facaden af Byens hus

