
EFTERÅRSFERIE 2022

Vi tager forbehold for, at aktiviteterne nævnt i denne guide kan ændres eller 
aflyses. Du bedes derfor altid dobbelttjekke åbningstider og datoer direkte hos 

arrangørerne.

Kridt danseskoene 

Bind smukke efterårskranse 

Sejl med matrosen på eventyr 
 

Se monstre i ruinerne 

Tag på kronejagt 

Lav flotte forme i ler

Og meget, meget mere...



KØBENHAVN

Kl. 10.30 - 16.00
17. OKT. - 23. OKT.

Arbejdermuseet // Efterårsferie - fest for børn 
Kridt danseskoene, design din egen indbydelse, lav genbrugsgaver 
og sid med til voksenfesten. Mød den ubudne gæst og få læst højt af 
gode festminder, mens vi drikker varm kakao til børnefesten i efterårs-
ferien på Arbejdermuseet, som du er inviteret til. 
Rømersgade 22, København K  www.arbejdermuseet.dk

Kl. 10.00 - 17.00
HELE OKT.

Tirdag - Søndag

Christiansborg Slot // Monsterjagt i Ruinerne 
Tag på monsterjagt i Ruinerne under Christiansborg Slot, hvor et 
fantasifuldt univers gemmer sig under jorden. De stygge monstre 
gemmer på store følelser, som du måske kan genkende? Hvert mon-
ster gemmer på en følelse, som historisk har drevet mennesket siden 
middelalderen helt frem til i dag. 
Prins Jørgens Gård 1, København K www.kongeligeslotte.dk 

Kl. 10.00 - 15.00
16. OKT. - 21. OKT.

Kl. 10.00 - 15.00
23. OKT - 27. OKT 

Cirkusmuseet // Cirkussjov for børn  
På Cirkusmuseet kan du se smukke kostumer, sjove rekvisitter og 
sjældne filmklip. Vær cirkusartist for en dag og prøv kræfter med alt fra 
jonglering og trapez til Cirkusleg, hvor en cirkusartist vil stå klar til at 
hjælpe dig. 
Hovedporten 6, Hvidovre www.cirkusmuseet.dk

Kl. 11.00 - 17.00
17. OKT. - 23. OKT.

DAC // Familieværksted 
Kom ind i familieværkstedet, hvor du kan lege med arkitekturen, desig-
ne dit eget værelse og deltage i LEGO-workshoppen i månearkitektur. 
Prøv også DACs imponerende rutsjebane, der går fire etager ned, eller 
gå planken ud med VR-briller. 
Bryghuspladsen 10, København K www.dac.dk

Kl. 10.00 - 17.00
Tirsdag-Søndag

Kl. 10.00-21.00
Onsdag

Davids Samling // Omvisninger og Blomsterværksted 
Tag på en spændende familieomvisning tirsdag-fredag kl. 13 i uge 42. 
Omvisningen tager dig med ind i en verden af farverige fortællinger 
og spændende ting fra Davids samling. Bind din egen efterårskrans i 
det åbne værksted i teltet i gården tirsdag og torsdag i uge 42 kl. 12-16.
Kronprinsessegade 30-32, København K  www.davidmus.dk

Kl. 12.00 -  15.00 
20. OKT. 

Den Hirschsprungske Samling // Portrættegning 
Kig forbi museet og få foreviget dit eget, børnenes eller børnebørne-
nes portræt tegnet af den dygtige billedkunstner Sune Watts. 
Stockholmsgade 20, København K  www.hirschsprung.dk

Kl. 09.30 - 17.00
HELE OKT.

Experimentarium // Videnskaben bag Pixar
Prøv kræfter og leg med filmskabernes værktøjer i udstillingens 65 in-
teraktive aktiviteter, når Experimentarium slipper magien bag animati-
onsfilmene Toy Story, Biler og Find Nemo løs. 
Tuborg Havnevej 7, Hellerup  www.experimentarium.dk

Kl. 11.00-15.00 
15. OKT. - 23. OKT.

29.OKT-30.OKT.

Glyptoteket // Mønstre og Monstre - Glyptotekets lerværksted
Lad jer inspirere af museets mange mønstre og monstre, og find jeres 
indre kunstner frem i Glyptotekets kreative lerværksted.  
Dantes Plads 7, København V www.glyptoteket.dk

https://www.arbejdermuseet.dk/arrangement/efteraarsferie-paa-arbejdermuseet-fest-for-boern-2022/
https://kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/christiansborg-slot/det-sker-paa-christiansborg-slot/monster-stygge-skabninger-med-store-foelelser-1.html
https://cirkusmuseet.dk/
https://dac.dk/begivenheder/familievaerksted/
https://www.davidmus.dk/aktuelt/program-efterar-2022
https://www.hirschsprung.dk/kalender/efterarsferie-pa-museet-2020
https://www.experimentarium.dk/udstillinger/the-science-behind-pixar/
https://glyptoteket.dk/begivenhed/lervaerksted-efteraarsferie/


Kl. 09.30 - 10.10
18. OKT. & 20. OKT.

Kanalrundfart // Det’ for børn 
Gode fortællinger og måske en røverhistorie eller to. Bliver kanonerne 
ved Batteri Sixtus stadig brugt, og hvor mange er der egentlig? Hvor-
for hedder ubåden Sælen, og er der sæler i havnen? Der er mange 
spørgsmål, og matrosen har styr på det hele og er klar til at dele sine 
historier med alle nysgerrige børn ombord.
Nyhavn, København K www.stromma.com

Kl. 10.00 - 14.00
17. OKT. - 21. OKT.

Krigsmuseet // Efterårsferie på Krigsmuseet 
I efterårsferien kan du komme i krigertræning på Krigsmuseet. Lær om 
hærene og soldaterne fra Christian 4.’s tid ved at prøve deres udrust-
ning, tyd de latinske rytterflag (eller tegn dit eget!), forbered flåden 
til kanonkamp ved at veje og lade kanonerne og stig til hest som en 
vaskeægte ringridder. 
Tøjhusgade 3, København K www.natmus.dk

Kl. 12.00 - 16.00
22. OKT. - 23. OKT.

Kl. 12.00 - 16.00
29. OKT- 30.OKT.

Københavns Museum // Arkæologisk værksted 
Kom til åben workshop i det Arkæologiske værksted, hvor børn og 
voksne får lov til at være med helt tæt på både oldgamle potteskår og 
skeletter. Se fund fra talrige steder i verden, som kom til København for 
flere hundrede år siden.  
Stormgade 18, København V www.cphmuseum.kk.dk

Kl. 10.00 - 17.00
Tirsdag - Søndag

Kl. 10.00 - 21:00
Onsdag

Aktuel til 19.FEB 23

Naturhistorisk Museum // Neandertalernes verden 
Hvor mange procent Neandertaler er du? Tag med på en tidsrejse 
tilbage i tiden til Neandertalernes verden. Du kan opleve mammutjagt, 
oldgamle stenredskaber, et skelet fra en stor uddød hulebjørn og del-
tag i Istidsværkstedets aktiviteter for hele familien i weekenden. 
Øster Voldgade 5-7, København K www.snm.ku.dk

Kl. 10.00 - 16.00
15. OKT. - 23. OKT.

Rosenborg Slot // Efterårssjov og kronejagt 
Tag med vores læringspilot på børneomvisningen “I røg og damp” og 
tag på kronejagt, hvor du skal finde ledetråde og Christian 4.s krone. 
Du kan også besøge kroneværkstedet, hvor du kan lave din egen krone. 
Øster Voldgade 4, København K www.kongernessamling.dk

Kl. 10.00 - 16.00
15. OKT. - 23. OKT.

SMK // Lerværksted og farvefest 
Mal, klip og form sjove forme i ler! I børnenes værksted hyldes kunst-
neren Henri Matisse med fuld knald på efterårets farver. 
Sølvgade 48-50, København K www.smk.dk

Søndag - Torsdag 
Kl. 11.00 - 22.00
Fredag - Lørdag
Kl. 11:00 - 24:00

13. OKT. - 06. NOV.

Tivoli // Halloween 
Halloween-forlystelserne snurrer, Rasmus Klump sørger for bøh, spøg 
og ballede og eventyrlige (og uhyggelige) halloween-overraskelser 
venter rundt om hvert hjørne.
Vesterbrogade 3, København V www.tivoli.dk

Kl. 10.00 - 17.00
15. OKT. - 23. OKT.

Zoologisk Museum // Bamse-zoologer, quiz og besøg i hvalkælderen
Dyst med i den store populære quiz, og oplev verdens største samling 
af skeletter fra kæmpe hvaler. Tag dit yndlingstøjdyr med og få det 
artsbestemt af bamsezoologerne mandag og fredag mellem 11-15
Universitetsparken 15, Østerbro www.snm.ku.dk

https://www.stromma.com/da-dk/kobenhavn/udflugter/temature/det-for-born/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/krigsmuseet/det-sker/efteraarsferie-paa-krigsmuseet/
https://cphmuseum.kk.dk/det-sker/besoeg-arkaeologisk-vaerksted
https://snm.ku.dk/udstillinger/neandertaler/
https://www.kongernessamling.dk/rosenborg/post/efteraarsferie-rosenborg/
https://www.smk.dk/event/efteraarsferie-i-boernenes-vaerksted/
https://www.tivoli.dk/da/haven-og-forlystelser/saesoner/halloween
https://snm.ku.dk/kalender/2022/efteraarsferie-paa-zoologisk-museum/


Vi tager forbehold for, at aktiviteterne nævnt i denne guide kan ændres eller 
aflyses. Du bedes derfor altid dobbelttjekke åbningstider og datoer direkte hos 
arrangørerne.

UDENFOR KØBENHAVN

Kl. 13.00 - 14.30
18. OKT. - 22. OKT.

Arken // Kreativ workshop for børn og deres voksne 
Workshoppen tager afsæt i udstillingen ”Leonora Carrington” og 
temaet står i Surrealismens tegn. Arkens undervisere guider børn og 
voksne med sjove øvelser indenfor Leonora Carringtons fascinerende 
univers beboet af mytologiske fabelfigurer og magiske alfevæsener.
Skovvej 100, Ishøj www.arken.dk

Kl. 10.00 - 16.45
15. OKT. - 23. OKT.

Frederiksborg Slot // Feriesjov for hele familien 
Tag med på sporjagt gennem Riddersalens royale udsmykning, som 
fortæller historier i børnehøjde. I slottets gamle vinkælder kan børn 
tegne og farvelægge skitser af slottets mønstre, skrive med fjer og 
blæk - og ikke mindst prøve de historiske dragter. 
Frederiksborg Slot 10, Hillerød www.dnm.dk

Kl. 10.00 - 16.00
15. OKT. - 23. OKT.

Frilandsmuseet // Halloween 
Væsner fra den Nordiske folketro har overtaget Frilandsmuseets lands-
by, og beboerne har brug for din hjælp til at overvinde trolde, nisser, 
hekse og huldre. Der vil være sjove pauser fra det uhyggelige med 
trylleri, ansigtsmaling, græskar lanterne værksted, forhindringsbaner 
og farlige snacks, såsom giftig candy floss, mugne popcorn og meget 
mere.
Kongevejen 100, Lyngby www.natmus.dk

Kl. 11.00 - 17.30
Lukket mandag

HELE OKT.

Louisiana // Kreativitet i Børnehusets Værksted 
Hver dag er der sjove og kreative aktiviteter i Børnehusets Værksted.
Tegn, mal, modeller og udforsk kunstnernes arbejdsmetoder og ud-
tryk, og afprøv forskellige teknikker. Der er forskellige aktiviteter hver 
dag.
Gl. Strandvej 13, Humlebæk www.louisiana.dk

Kl. 11 - 16
15. OKT. - 23. OKT.

Sagnlandet Lejre// Sagnkongefestival og Vikingemarked
Mød købmænd, krigere og kyndige håndværkere, når Sagnlandet Lejre 
inviterer til Sagnkongefestival ved Kongehallen. Besøg Stenalderen og 
mærk den tidligste historie på egen krop, og tag et smut forbi istiden i 
teltet eller fiskerhytten ved søen.
Slangealléen 2, Lejre www.sagnlandet.dk

Kl. 10.00 - 17.00
17. OKT. - 23. OKT.

Vikingeskibsmuseet // Mission Valhalla
Kom til underholdende familie-rundvisninger i børnehøjde og masser 
af aktiviteter og god efterårsstemning på vikingeskibsmuseet, hvor I 
kan bage Birkakiks over bål, spille vikingelege og ’kæmpe’ med sværd.                               
Vindeboder 12, Roskilde www.vikingeskibsmuseet.dk

Kl. 11.00 - 14.00
15. OKT. - 20. OKT.

Willumsens Museum // Portrætworkshop for hele familien 
Kom og mal et portræt af din mor, far, mormor eller måske dig selv? I 
udstillingen med Willumsens værker, kan du se på hans mange por-
trætter og blive inspireret af ansigtsfarver og former. En underviser vil 
hjælpe dig og din kreativitet på vej.                      
Jenriksvej 4, Frederikssund www.willumsensmuseum.dk

https://www.arken.dk/arrangement/efterarsferieworkshop-5/
https://dnm.dk/event/efteraarsferie-paa-frederiksborg-aktiviteter-for-boern/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/frilandsmuseet/det-sker/efteraarsferie-halloween/
https://louisiana.dk/event/efteraarsferie-i-boernehuset-2022/#v%C3%A6rksteder
https://sagnlandet.dk/oplevelser/
https://www.vikingeskibsmuseet.dk/besoeg/aktiviteter/efteraarsferie
https://www.willumsensmuseum.dk/det-sker/

