BØRNEFØDSELSDAG PÅ DANMARKS TEKNISKE MUSEUM
- INFORMATIONSBREV TIL FORÆLDRE

Her er en række praktiske oplysninger om det at holde Børnefødselsdag på museet, som du bedes
læse, så vi kan give dig og dit fødselsdagsselskab den bedst mulige oplevelse på museet.
Evt. ændringer/tilføjelser til tilbuddet skal aftales senest 2 uger før - og senest 1 uge inden skal
endeligt antal børn oplyses til Signe Tillisch på st@tekniskmuseum.dk eller 49 22 26 11.
Vi forventer at I er 2 voksne under hele fødselsdagen, da museets personale ikke vil være til stede hele
tiden. I kan dog altid få hjælp ved at henvende jer i caféen. Hvis I kommer mere end 2 voksne, skal de
ekstra voksne betale entré af 90 kr. pr. person.
Hvis det er aftalt at I selv medbringer kage, så er det vigtigt at I også selv medbringer service dertil og
rydder op efter det.
Program for dagen (ca. 3 timer – men I bestemmer selv længden på arrangementet):
• Ankomst til museet og festligt fødselsdagslokale som er jeres de næste 3 timer – lokalet er ikke
aflåst men det vil fremgå at det er reserveret til jer – vi anbefaler at I mødes ved
billetinformationen, så I, i samlet flok kan gå hen til fødselsdagslokalet.
• Pilot Ellehammer introducerer dagens program og menu – vi foreslår at gaveuddeling blandt
børnene forgår herefter og før menuen serveres (men det er helt op til jer)
• Flyvermenuen serveres
• Pilot Ellehammer sætter gang i pilotturen på museet (skattejagt rundt på museet)
• Workshop i fødselsdagslokalet: Som afslutning på pilotturen, får børnene et lille fly og en pose
slik. Mens de spiser slikket kan de dekorere flyene - med de farver der bliver stillet frem efter
menuen.
• Tid på egen hånd: Gå rundt på museet og se fx udstillingerne med de gamle biler eller
modeljernbanen. I er også velkomne til at besøge Idéværkstedet, hvor der hver weekend er
familieaktiviteter fra kl. 11 til 15. Bemærk dog at Idéværkstedet er åbent for alle museets
gæster, så der skal tages hensyn:-) – generelt er det vigtigt at I fortæller børnene at museet er
for alle gæsterne, og man desværre ikke må røre de fleste af de udstillede genstande (dem man
må røre, er der sat skilte på at man må). Derudover er det ikke tilladt at råbe eller spise is i
museet.
Afhentning: Det anbefales, at afhentning af fødselsdagsgæster aftales på forhånd med forældrene og
at der sker i museets billetinformation, da forældrene ellers skal betale entré for at afhente børnene.
Hvis I har nogle spørgsmål inden arrangementet er I velkomne til at kontakte Signe Tillisch på
st@tekniskmuseum.dk eller 49 22 26 11.
Vi glæder os til at se jer til Børnefødselsdag på Danmarks Tekniske Museum!

