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Takket være flere midler fra 

Statens Kunstfond, kan vi til-

byde flere skoler at få en 

kunstner ud i foråret 2018. 

 

Forløbet dækker en 40 timers 

aftale med en kunstner fra vo-

res katalog, hvoraf de 33 timer 

er sammen med børnene og 

resten op til de 40 timer dæk-

ker møder og forberedelse in-

den besøget. 

Skolens pris er 7.032 kr. + 

kunstnerens transport og evt. 

overnatning. 

 

Vi henviser til kataloget, hvor 

der er beskrivelser af, hvad 

indholdet for et Huskunstner-

besøg kan være; men det er 

en fleksibel ordning, så forlø-

bet vil altid være med ud-

gangspunkt i skolens behov. 

Derfor gøres der meget ud af, 

at det bliver en dialog mellem 

skole og kunstner, så forløbet 

skræddersys til netop jeres 

skole. 

 

Kulturkontoret vil gerne være 

behjælpelig med at svare på 

eventuelle spørgsmål til katalo-

get eller kunstnernes tilbud. 

 

HVAD GØR MAN? 

 

Hvis skolen ønsker en aftale 

med en kunstner kontaktes 

Kulturkontoret: 

 

Kulturformidler Birgitte Boelt, 

bboe@ucsyd.dk, 7266 5930 

 

Projektsekretær Mai Borup  

Uhre, mbch@ucsyd.dk,  

7266 5822 

 

·  Vi sætter herefter skolen i for-

bindelse med den ønskede 

kunstner. 

 

·  Skole og kunstner aftaler dato, 

forløb m.m. 

 

·  Kulturkontoret får meddelelse 

herom. 

 

·  Vi sender efterfølgende en 

regning på de 7.032 kr.  

 + eventuelt transport- og  

 overnatningsudgifter til skolen 

efter afvikling af besøget. 

 

Så nemt er det -  

rigtig god fornøjelse! 

Forord 
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MUSIK 

·  Musik, stomp, dans og rytmer 

 Jesper Falch ······························· s. 4 

·   Tyngdekraft og kærlighed 

 Jakob Høgsbro  ···························· s. 5 

·   Sigurd’s Danmarks historie  

 - som musical for hele skolen 

 Jakob Høgsbro  ···························· s. 6 

·  Ice & Waste 

 Madam Bach ······························· s. 7 

·  Afrikansk trommeworkshop  

med Master Drummer Sylvester 

 Sylvester Agbedoglo ····················· s. 8 

·  Beatbox 

 Freestyle Phanatix ............................ s. 9 

 

  

KUNST 

·  Skolehverdagen og/i kunsten 

 Jesper Kristiansen ........................... s. 10 

·  Stopmotion Workshop 

 Jacob Tækker ................................. s. 11 

·  Den røde tråd 

Thomas Lunau ................................ s. 12 

·  Realisme - Gengivelser af  

 virkeligheden 

 Kristian Vodder Svensson ............... s. 13 

 

 

 

 

·  Huller i suppen - Visuelle  

 Gerninger  

 Rasmus Danø ................................. s. 14 

·  Kunst Lab 21 

 Rick Towle ...................................... s. 15 

·  Sy en skulptur 

 Vivi Linnemann ............................... s. 16 

·  To forløb med en billedhugger/ 

skulptør 

 Trine Maria Høy .............................. s. 17 

 

 

DANS/SCENEKUNST 

·  Dans som scenekunst 

 Sofie Christiansen ........................... s. 18 

 

 

FORFATTER 

·  Novelleworkshop 

 Mia Degner ......................................s. 19 

·  PoetrySlam - digte og  

 historiefortælling i øjenhøjde 

 Peter Dyreborg ................................s. 20 

·  Sort/Hvid - og alle nuancerne  

 imellem 

 Janus Kodal .....................................s. 21 

 

 

 

 

·  Tikke Takke 

 Hans Laurens og Andreas Ugorskij . s. 22 

·  Skriv selv - med DISA  

 på skriveværksted 

 Marianne Gade ................................ s. 23 

 

 

ARKITEKTUR/HÅNDVÆRK OG DESIGN 

·  Claymation workshop 

 Tina Klemmensen ............................ s. 24 

·  Tegn, byg og leg med  

 fremtidens bolig 

 Elisabeth Victoria Friis ..................... s. 25 

 

Indhold  



 CFU                                                KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS                                      2018-2019 

4 

              Musik, stomp, dans og rytmer - begejstring og fællesskab      Jesper Falch 
Jesper Falch tilbyder jer 

et musisk forløb over 

14 dage, hvor I selv får 

mulighed for at prøve 

kræfter med rytmer, 

sang og dans og ikke 

mindst STOMP. 

 

I bliver trommeslagere, 

sangere og dansere, og 

vi fordyber os i musikken. Vi skal mærke rytmen, 

være rytmen, ”ødelægge” rytmen, synge rytmen 

og til sidst bruge den fuldt ud. 

Vi vil tage udgangspunkt i nogle af grundelemen-

terne i musik; pulsfornemmelse, periodefornem-

melse og igennem disse få trænet vores koordina-

tion. 

Vi skal lave nogle rytmelege, som skal indeholde 

sang, lyde, tramp, kamp, klap og energi, og til det 

skal vi bruge både vores fødder, hænder og stem-

me - på samme tid!!!! 

Til sidst skal vi bruge rytmen fuldt ud.  

Med udgangspunkt i brugbare rytmer og breaks 

skal vi spille på ”skralde”-instrumenter, også kal-

det STOMP. 

Nøgleordene er: musik, sammenspil, glæde (og 

en fest). Det hele munder ud i en STOMP-koncert, 

hvor alle de medvirkende viser, hvad de kan. 

Jesper Falch sammensætter, i samarbejde med 

jer (skolen), et musik/STOMP-program skrædder-

syet til lige netop jeres ønsker og behov. 

 

 

Mulighederne er mange: 

·  Hiphop-dans, rytmer og rap. 

·  Brasilianske og/eller afrikanske rytmer spillet på 

tønder. 

·  Verdensmix er en cocktail af alle verdens rytmer 

og sange, hvor alt er tilladt! 

·  Motorik/koordineringsforløb, hvor krop, klap og 

bevægelseslege specielt er i centrum. 

·  Eller en kombination af ovenstående. 

 

Faget, vi skal arbejde med, er SSB (Sang, Spil og 

Bevægelse). SSB er en bred vifte af musikalske 

discipliner: puls, rytme, time, periode, underdelin-

ger, swing, form, arrangement, sang, dans og be-

vægelse, motorik og koordination. Med andre ord 

stimulerer faget SSB de grundlæggende færdig-

heder i musikalsk samvær. 

Vi kommer til at prøve kræfter med alle de nævnte 

discipliner igennem kurset. SSB er mangfoldigt og 

faget genererer plads og energi til kreativitet, leg, 

humor og kommunikation. 

Dette kursus henvender sig til en meget bred mål-

gruppe. Jeg har brugt faget SSB og lavet dette 

kursus for vidt forskelli-

ge børn og unge - lige 

fra musikskolens talent-

klasser til specialklas-

ser med børn med sær-

lige behov samt selvføl-

gelig i folkeskolens 0.-

10. klasser. 
 

Medbringer alt: tønder 

og baljer til alle, trom-

mestikker/køller, gammelt metal samt lydanlæg og 

headset. 
 

LIDT OM JESPER FALCH: 

Har udover uddannelsen fra Det Jyske Musikkon-

servatorium suppleret med et diplomår på Rytmisk 

Musikkonservatorium i København. Til dagligt an-

sat på Det Jyske Musikkonservatorium som lektor 

i fagene Percussion samt SSB (Sang, Spil og Be-

vægelse). Arbejder også som freelance-musiker 

og underviser.  Har turneret i hele Europa samt 

store dele af USA og Canada med nordisk folke-

musik og a capella kor som det musikalske spring-

bræt.  

Har medvirket på ca. 50 cd-indspilninger i forskel-

lige genrer som enten komponist, arrangør og mu-

siker. Underviser desuden på diverse efteruddan-

nelseskurser i musik over hele landet. 
 

HJEMMESIDE: www.jesperfalch.dk 

MUSIK  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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             Tyngdekraft og kærlighed - mega korteaterprojekt med   Jakob Høgsbro  

Et forløb, hvor hele skolen syder og bobler af fæl-

les aktiviteter. 

Er der et jubilæum eller en anden fejring på din 

skole på vej? Så er dette projekt lige sagen. Alle 

skolens elever og lærere er med til at sætte en 

musik-kor-teater-forestilling på benene sammen 

med dirigent og komponist Jakob Høgsbro. 

 

Med udgangspunkt i Høgsbros udgivelser for kor 

og Gerup/Schou’s dramabøger skabes en forestil-

ling, hvor alle er med. Fra 0. klasse til og med 9. 

klasse. De mindste er kun på scenen ganske kort, 

og de største drenge er måske sceneteknikere, 

lyd og lysmænd. Resten af eleverne deler sig ind i 

grupper, som dramatiserer de forskellige sange på 

kreative måder.  

Hvis der er behov for særlige roller, lægges det 

ind. Tidligere har der f.eks. været en højt elsket 

pedel inde på scenen og spillet på vinkelsliber 

med dejligt mange flotte gnister. 
 

 

Formål: 

· At ryste eleverne sammen på tværs af alders-

grupper. 

· At opleve at være med i en skabende proces, og 

komme fra kaos til kosmos. 

· At løfte i flok og mærke at være en del af noget, 

der er meget større end en selv. 

· At opleve, at i musikken gælder det ikke om at 

komme først. 
 

PROJEKTBESKRIVELSE: 

· Lærere og elever møder Jakob Høgsbro.  

 Her præsenteres sangene for alle, og der holdes 

et koordinerende møde med lærerne, hvor pro-

jektet skydes i gang. 

·  Efterfølgende øver lærere og elever på alle san-

gene. 

·  2-3 mdr. senere kommer det intensive forløb. 

Dagene starter med fælles morgensang, og der-

efter er der workshops: 

 Band, drama, presse, scene osv. 

·  Forløbet afsluttes med et brag af en forestilling, 

hvor alle inviteres. 
 

ALDERSGRUPPE: Hele skolen. 

 

UNDERVISNINGSMATERIALE: 

Sammen med Dorte Schou og Martin Gerup har 

Jakob Høgsbro fået følgende korhæfter udgivet på 

forlaget Dansk Sang: 

 

1. ”Tro, håb og lakridskonfekt” - om tro på mange 

planer: Gud, monstre, sig selv… 

2. ”Ubetinget skrigepligt” - om at navigere i den 

moderne familie. 

3. ”Hvem laver mine lektier, mens jeg spiller com-

puter?” - om ansvar og den store verden. 

4. ”Hej sjulla hop sjulla bare tæer” - om at sanse. 

5. ”Tyngdekraft og kærlighed” - om alt det, der bin-

der os sammen. 

6. ”Teknitiktak” - om at vi skal have mere og bedre 

teknik for at kunne være her alle sammen. 

7. ”Prøv at sig’ pyt” - om demokrati, og at man ik-

ke altid får sin vilje. 

 

Til hvert korhæfte følger en øve cd samt et drama-

hæfte til inspiration for en korteaterforestilling. 

Begge dele af meget høj kvalitet. 

Der kan frit vælges mellem ovenstående udgivel-

ser. JH hjælper gerne med udvælgelsen. 
 

KORT OM JAKOB HØGSBRO: 

 Dirigent, komponist og saxofonist, uddannet på 

Det Kongelige Danske musikkonservatorium. 

 Meget benyttet instruktør på kor og blæserstæv-

ner både for børn og voksne i DK, Sverige og 

Norge. Udgivet 6 cd’ere i eget navn med egen 

musik. 

 Gæstedirigent for Radioens Pigekor. 

 Musikalsk teambuilder for større virksomheder 

som NOVO, Nationalbanken, Nordea, ministeri-

er etc. 

 Underviser på diverse efteruddannelseskurser i 

musik over hele landet. 

HJEMMESIDE: www.jakobhogsbro.dk  

MUSIK  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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       Sigurds Danmarks historie - som musical for hele skolen      Jakob Høgsbro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forestil dig alle elever, lærere og pædagoger på 
din skole fremføre Danmarks Historie med sang, 
koreografi, kostumer og rekvisitter. Hele skolen 
summer af liv og kreativitet. Børnene er samlet på 
tværs af alderstrin i værksteder som hver især op-
fører historien om Svend, Knud og Valdemar, 
Genforeningen i 1920 eller Danmarks første bil. 
Alle elever synger med på Sigurds iørefaldende 
sange, et kor lægger flotte 2. stemmer på, og et 
band akkompagnerer. Alle er med, og derfor er 
det også alle, der har hovedrollen. 
 
Under kyndig vejledning af dirigent Jakob Høgs-
bro samles musicalen i løbet af en uge. Er der et 
jubilæum eller en anden fejring på vej på din sko-
le, var det her måske måden at markere det på.  
 
Jakob Høgsbro har et tæt samarbejde med Sigurd 
Barret. Høgsbro har bl.a. arrangeret en række af 
Sigurds Danmarks Historie sange for voksenkor.  
 

 

Sigurd Barret selv medvirker ikke ved denne mu-
sical. 

 

FORMÅL: 

 At lære Danmarks historie på nært hold  

 At ryste eleverne sammen på tværs af al-
dersgrupper. 

 At opleve at være med i en skabende pro-
ces, og komme fra kaos til kosmos. 

 At løfte i flok og mærke at være en del af 
noget, der er meget større end en selv. 

 At opleve, at i musikken gælder det ikke om 
at komme først. 

 

PROJEKTBESKRIVELSE: 

Lærere og elever møder Jakob Høgsbro. Her 
præsenteres sangene for alle, og der holdes et 
koordinerende møde med lærerne, hvor projektet 
skydes i gang. 

Efterfølgende øver lærere og elever på alle sang- 
ene. 

2-3 mdr. senere kommer det intensive forløb. Da-
gene starter med fælles morgensang, og derefter 
er der workshops: Band, drama, presse, scene 
osv. 

Forløbet afsluttes med et brag af en forestilling, 
hvor alle inviteres. 

 
ALDERSGRUPPE: Hele skolen. 

 
 

 

UNDERVISNINGSMATERIALE: 

Sigurd Barret har på forlaget Dansk Sang udgivet 
et nodehæfte med 40 sange om Danmarks Histo-
rien. Desuden har Sigurd udgivet en dobbelt CD 
med alle sangene, to bind på godt 600 sider, et 
brætspil, en række videoer og en app.  

Det er fra dette materiale musicalen tager ud-
gangspunkt. JH hjælper gerne med udvælgelsen 
af sangene. 

 

KORT OM JAKOB HØGSBRO: 

Uddannet dirigent og saxofonist 

Dirigent for korene Tritonus og Vox Humana 

Meget benyttet instruktør på kor og orkesterstæv-
ner både for børn og voksne 

Udgivet 7 cd’ere og 10 korhæfter for børnekor 

Har dirigeret SMUK, Livgardens Musikkorps, DR 
Pigekoret, The Orchestra 

Musikalsk teambuilder for større virksomheder: 
NOVO, Nationalbanken, Nordea  

Underviser på konservatoriet samt diverse efter-
uddannelseskurser i musik 

 

HJEMMESIDE: www.jakobhogsbro.dk 

 

 

MUSIK  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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Ice & Waste - forløb med Madam Bach   

Det Internationale kunstprojekt ”Ice & Waste” fokuserer på verdens massive 

overforbrug og dens konsekvenser. Vi har valgt elementer is og emballage 

som symboler på dette og erklæringen er, at masseforbrug skader vores pla-

net.  

Kunst er en fantastisk måde for børnene at udtrykke deres tanker om emnet.  

Desuden kan vi, uden at pege fingre og moralisere, påpege de problemer til 

et publikum, der så selv kan bestemme, hvad de mener om sagen. 

 

Efter at have arbejdet med emnet, der starter ud på den større skala, og med 

fokus på de store miljøkatastrofer menneskeheden har skabt, vender vi tilba-

ge til emner i det daglige liv og ser på, hvad den enkelte kan gøre for at hjæl-

pe miljøet. Med denne erfaring kan vi kigge ud i verden igen med andre øjne. 

 

Børnene, vil skabe deres egne isskulpturer, som vil indeholde affald, som de 

har samlet i løbet af 1 dag i deres eget hjem og forskellige digte, ord og egne 

udsagn. Når isen smelter er der kun affaldet og ordene tilbage. 

 

Projektet har været på skoler i Vejle og et stort event i DR Koncerthuset samt 

i en gigantisk bunker på en 200 meter lang løbebane i Kuusankoskii, Finland 

med 65 finske børn.  

Vi samarbejder med Greenpeace, Arktisk Råd og Det Danske Kulturinstitut og 

skal arbejde med børn, der bor nord for Polarcirklen. 

 

Forløbet ledes af skuespiller Pernille Bach og skuespiller/musiker Christian 

Schrøder 

 

HJEMMESIDE: 

www.madambach.dk 

 

MUSIK  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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           Afrikansk trommeworkshop med Master Drummer Sylvester  MUSIK  

Formål: 

Workshop'en henvender sig til børnehavebørn, 3 til 6 år samt til skolebørn 0. til 6. klassetrin og sigter mod at styrke børnenes kompetencer motorisk, psykisk, 

mentalt og socialt gennem musikken og den afrikanske historiefortælling. 

Indhold: 

Sylvester spiller en koncert for børnene som indledning og fortæller om trommernes rolle i den vestafrikanske kultur. Børnene inddrages i historiefortællingen 

med egen krop gennem trommerytmerne, sang, bevægelse, klap og råb. I processen trænes samspil & teamwork, grounding & selvtillid, evnen til at mærke sig 

selv og andre, livsglæde & åbenhed. 

Sylvester kommer med op til 150 originale, håndlavede, afrikanske trommer 

(djember) så alle børn kan spille aktivt og ligeværdigt sammen. 

 

www.masterdrummer.dk • sylvester@masterdrummer.dk  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
  



 CFU                                                KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS                                      2018-2019 

9 

                       Beatbox med Freestyle Phanatix  
 
Oprids: 
I huskunstnerprojektet vil børn og unge blive 
inviteret til at være en del af den kunstneriske 
proces i forhold til opbygningen og udførelsen 
af enten en performance eller et/flere færdige 
indspillede musiknumre. 
Med afsæt i Vygotskys ’zone for nærmeste 
udvikling’ tages der udgangspunkt i de unge 
selv, og workshoppen vil derfor altid være til-
passet målgruppens niveau.  
Vi vil fælles arbejde med: Lydkonstruktion, 
formidling, udtryk, rytme, fællesskab og kom-
munikation. 
 
Målgruppe:  
Børn og unge op til 19 år.  
 
Formål:  
Projektet er ment til at give børn og unge inspiration, 
indsigt, værktøjer og lyst til at kaste sig ud i kreative 
og kunstneriske projekter på egen hånd.  
I løbet af workshoppen vil eleverne komme til at stif-
te bekendtskab med beatboxing/vokal perkussion, 
og et af målene med workshoppen er at vise, hvor 
tilgængeligt dét at skabe musik kan være med det 
mest fantastiske og lettilgængelige (og komplekse) 
instrument – kroppen. 
Målet er at lade børnene opdage, hvor simpelt det 
kan være at skabe musik ud fra få virkemidler via 
enkeltlyde, der ved hjælp af gentagelser/loops, æn-
dringer i hastighed og volumen og tone, kan blive til 
basgange, trommerytmer og melodier, der sammen-
sættes til flydende, levende musik.  
 
At skabe musik betyder for flere at tilegne sig kund-
skaber på et instrument og derefter evt. slutte sig 
sammen med flere i et band. Men det kan også væ-
re meget mere simpelt at skabe musik, der lyder 
komplekst – helt alene. Og i den forbindelse vil vi 
gerne inspirere til og vise, at arbejder man med det 
og lader sig rive med af stædighed, fordybelse, kær-   

 
lighed til musikken og generel nysgerrighed, så kan  
kroppen folde sig ud som et helt symfoniorkester. 
En del af processen i at forstå kroppen som et in-
strument er også at opdage kroppens potentialer på 
en ny måde, at lytte til dens muligheder i stedet for 
at fokusere på dens begrænsninger. Dette mener vi 
er et meget væsentligt læringsperspektiv på metani-
veau. 
 
Hip Hoppens fundament er unge mennesker, positiv 
energi, behovet for at udtrykke sig selv, frigivelse af 
spændinger og at forenes om et fælles mål: at skabe 
positiv forandring i verden.  
Netop denne positive forandring vil vi gerne inspirere 
børn og unge til gennem udforskning af Hip Hop-
pens rødder.  
Workshoppen er designet til, at eleverne skal opbyg-
ge selvtillid og forstærke ideen om, at et hvilket som 
helst mål er opnåeligt - hvis man virkelig vil det og 
arbejder konsekvent hen imod det.  
 
Faglige mål: 

Uanset om det er faglige mål, der skal opfyldes, 
om der er fokus på udviklingen af elevens alsidi-
ge kompetencer, elevens generelle dannelse og/

eller læring, så er oplevelsen og erfaringen, der 
fås ved deltagelsen i en workshop både givende, 
lærerig og kompetencegivende. 
 
Med workshoppen vil vi gerne: 
  give eleverne mulighed for at deltage i en ny 
rytmisk og musisk sammenhæng samt at lære at 
skabe og kommunikere med deres krop på en 
anderledes måde. 
  lade eleverne erfare, hvordan forskellige æsteti-
ske udtryk kan interagere gennem musik. 
  præsentere, hvordan udtryk gennem musik er 
med til at give identitet og fællesskab. 
  give eleverne et indblik i en anderledes kultur. 
  præsentere et andet perspektiv på, hvad det vil 
sige at indgå i et fællesskab, at indgå i relationer 
med andre og at indgå i en relation med sig selv.  
 
 
Hjemmeside: 
www.phanatix.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSIK  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
  

http://www.phanatix.net
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                         Skolehverdagen og/i kunsten                Jesper Kristiansen 

Vi vil kigge på, hvordan man kan arbejde med 

(skole-) hverdagen som gennemgående tema i 

billedkunstnerisk skaben. Vi vil arbejde med selve 

skolehverdagen - skolelivet, oplevelserne, kam-

meraterne samspillet mellem lærere og elever etc. 

- som bærende element på billedfladen. 

Vi skal kigge på den kunstneriske proces: Hvad 

betyder det at arbejde fra skitse/ideudvikling og til 

det færdige værk og præsentere værket bagefter?  

Eleverne vil i dette forløb blive mere bevidste om 

betydningen og vigtigheden af denne proces og 

derved få styrket deres medfødte billedforståelse.  

Projektet vil blive afsluttet med ophængning af de 

færdige værker passende steder på skolen. 

(Billed-)kunst må gerne have power og henvende 

sig klart til publikum - og gøre en forskel.  

Jeg vil videre. Dette videreformidles til eleverne, 

så de får en forståelse for, at kunst er en aktiv 

størrelse, der ‘handler om noget’ - og ikke blot er 

tom dekoration. 

PROJEKTFORLØBET: 

Skolen stiller billedmateriale til rådighed i form af 

fotokopier af billeder/snapshots taget på og om-

kring skolen. Disse skal forestille dagliglivet og 

hverdagssituationer på skolen.  

Eleverne kan også selv levere billeder, hvis de har 

lyst. 

Introduktion til det moderne to-dimensionelle 

kunstværk. Hvordan kan billeder se ud nu om 

stunder, og hvorfor. Introduktionen skal følges af 

elever og tilknyttede lærere. 

Processen begynder: 

Vi udvælger i fællesskab egnede billeder ud fra 

det samlede billedmateriale stillet til rådighed af 

skolen.  

Ud fra disse fotos udarbejder eleverne individuelt 

skitsemateriale i form af tegninger til videre brug i 

processen. 

Tilknyttede lærere deltager - JK superviserer. 

Udførelse: 

Vi udvælger i fællesskab egnet skitsemateriale til 

videre brug i processen. 

JK introducerer nogle forskellige maleteknikker: 

komposition, komplementære farver, lag-på-lag, 

malertape, vådt-i-vådt, kontraster mellem konkret 

og abstrakt etc. Disse teknikker skal eleverne be-

nytte videre som værktøjer til at styrke, videreud-

vikle og forfine deres eget selvstændige udtryk. 

Eleverne skal nu i gang med malerierne, som skal 

blive de færdige værker - de arbejder 2 og 2 med 

akryl på ét lærred i et fast format.  

Tilknyttede lærere deltager -  JK superviserer. 

 

PRÆSENTATION & GENNEMGANG: 

De færdige værker gøres færdige og hænges op - 

enten permanent eller midlertidigt - et centralt sted 

på skolen til glæde for alle, der har deres daglige 

gang på og omkring skolen.  

Herefter gennemgås det færdige resultat af JK. 

 

VARIGHED: 

Der påregnes i alt 1 uge til afvikling af det samle-

de projekt. Antal undervisningstimer: Ca. 35. 

 

ØKONOMI: 

Skolen skal påregne materialeudgifter til lærreder, 

papir, blyanter, malertape og akrylmaling i mini-

mum studiekvalitet.  

Skolen skal desuden sikre, at det nødvendige fo-

tomateriale i form af farvefotokopier er til rådighed 

for underviser og elever.  

Omfang heraf: 50-100 forskellige billeder. 

 

ALDERSTRIN: 4.-9. klassetrin. 

 

DATA OM KUNSTNEREN: 

Jesper Kristiansen er uddannet fra Det Fynske 

Kunstakademi (1996-2001). Medlem af kunstner-

sammenslutningen Grænselandsudstillingen, 

Team Xbunker og Kunstnersamfundet. 

 

KUNST  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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                    Stopmotion workshop - tegn, klip og flyt                 Jacob Tækker 

Vi vil beskæftige os med den grundlæggende 

stop-motion teknik. Vi vil primært arbejde i 2D 

altså med fladen, vi vil bruge udklip, tegning og 

prøve at blande forskellige collageteknikker.  

Dagene vil starte med en teknisk introduktion, og 

en fast opgave, så eleverne hurtigt får en for-

nemmelse for stop-motion teknikken.  

 

Efter denne faste opgave, bliver det mere frit, og 

eleverne kan udvikle og skabe små stop-motion 

film på egen hånd.  

Der vil også blive arbejdet med lyde, og hvordan 

de påvirker og underbygger en fortælling.  

I løbet af workshoppen vil vi også arbejde i 3D.  

 

Vi skal forholde os til rummet, kroppen og bruge 

genstande fra hverdagen.  

Temaet for denne del af workshoppen er ”alt er 

levende”.  

Ved brug af stop-motion teknikken skal vi få ver-

den omkring os vakt til live, inklusiv vores egne 

kroppe!   

 

Ambitionen er at give eleven indsigt i billeddannel-

se, - udtryk og -forståelse. Blive fortrolig med nye 

teknikker, lære om grundlæggende stop-motion 

animation og få et indblik i brugen af moderne me-

dier. Der vil blive arbejdet både høj- og lav-

teknisk. Når alle dage er veloverstået, vil der blive 

udarbejdet en DVD med alle kursisternes film. 

 

KLASSETRIN: 4-.10. KLASSE 

 

ANTAL DELTAGER PR. WORKSHOP: 

Maks. én klasse.  

 

KRAV TIL SKOLEN: 

Et klasselokale med borde og stole. Materialer:  

Papir, saks, tape, limstift, gamle ugeblade, plastic 

div. tegneredskaber; tusch, farver, akvarel osv.  

 

JACOB TÆKKER TILBYDER OGSÅ: 

Kunstvideokursus  

Vil du gerne prøve kræfter med videokunst, så 

tilbyder vi et intensivt kunstvideo kursus.   

Kurset vil fokusere på videokunst og kunst inden-

for andre digitale medier. Der vil blive lagt vægt på 

teori såvel som praksis.  

Kurset vil bestå af indføring i: 

 

 video-/mediekunst i kunsthistorisk perspektiv. 

Der vil blive vist eksempler fra samtidskunsten 

inden for video- og mediekunst  

 brugen af teknisk udstyr, alt efter hvad der er til 

rådighed og behov for, evt. skolens/elevens eget 

udstyr (computer/mobiltelefoner) 

 videoredigering efter behov.  

 

For at kick-starte en proces vil der i starten af 

workshoppen blive stillet små tematiske opgaver 

og gøre eleverne bekendte med den tekniske pro-

ces.  

Der igangsættes et større projekt, som giver ele-

verne plads til at udfolde sig og eksperimentere 

med form og indhold.  

Eleverne vil blive introduceret og opfordret til at 

udforske og opdage en bred vifte af udstyr, mate-

rialer og metoder, der udfordrer den måde, verden 

kan fortolkes og repræsenteres på. 

Der vil blive lagt vægt på proces og resultatet, 

som vil blive diskuteres i plenum. At tale om sin 

kunstpraksis er en vital og uundværlig træning, 

der giver indsigt og selvforståelse.  

KUNST  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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   Den røde tråd - kunstnerisk forløb med billedkunstner Thomas Lunau 

∙ Hvad er sammenhængs-

kraften i et skoleliv?  

∙ Hvilke værdier og oplevel-

ser skaber ”Den røde 

tråd?” 

∙ Hvordan kan vi give disse 

spørgsmål/svar et billed-

ligt udtryk? 

Mindre projektforløb i klas-

serne samt en fælles sam-

lende emneuge for hele 

skolen. 
 

MÅLSÆTNING: 

Målet er, at eleverne ved mødet med dansk nu-

tidskunst og mødet med billedkunstneren Thomas 

Lunau, får indblik i malerkunstens mulighed for at 

omsætte egne oplevelser, værdier og traditioner til 

billedmæssige udtryk, og derigennem igen opleve 

at disse fortolkes i den enkelte. 
 

PROJEKTFORLØB: 

Projektet indeholder følgende dele: 

- Skolen sørger for at have et rimeligt antal fotos 

(200-300) fra hverdagssituationer og traditioner 

på skolen. Disse bruges i forberedelsesfasen og 

heraf udvælges ca. 40-50 af Thomas Lunau til 

det videre forløb. 

- Skolen modtager fra Thomas Lunau et katalog 

over danske nutidskunstnere, som det vil være 

relevant at arbejde med fra 0.-9.klasse. Klasser-

ne arbejder med disse, sammen med deres fag-

lærere på skolen.  

 Thomas Lunau er konsulent for lærerne. 

- Skolen får besøg 1-2 timer af Thomas Lunau, 

som fortæller om sit eget arbejde med billed-

kunst. 

- Kulminationen på projektet er en fælles emne-

uge på 23 lektioner for alle elever 0.-9.klasse. 

Her arbejdes der med oplægget ud fra de ud-

valgte fotos og eleverne laver kunstværkerne i 

små grupper. 

- Værkerne ophænges herefter til fælles glæde og     

som et kunstnerisk bud på skolens indhold: værdi-

grundlag såvel som dagligdag. 

Skolens dagligdag, traditioner og værdier sættes 

under den kunstneriske lup og derigennem under 

kunstnerens fortolkning. Her udforskes skolens liv 

via fotografierne, som danner oplæg til produktio-

nen af de egentlige kunstværker. Gennem mødet 

med Thomas Lunau, vil børnene endvidere opleve 

en dansk nutidskunstner, som netop arbejder med 

fotografisk oplæg i sin egen produktion. 

Med udgangspunkt i fotos af 

børn og voksne i hverdagssitua-

tioner på skolen, arbejdes der i 

mindre grupper med hvert sit 

maleri, akryl på lærred evt. kom-

bineret med blandingsteknikker.  

I dialogen om fotoet, afgræns-

ningen af billedfladen, farvevalg 

og komposition, formuleres op-

læg, tanker og visioner om sko-

lens liv og værdier. Fotografiets 

ofte simplificerede og snapshot-

mimende udtryk omsættes i denne proces til et 

abstrakt og mere kunstnerisk personligt bud på 

tidstypiske billeder. 

De færdige værker, som efter oplæg fra kunstne-

ren er i forskellige formater og størrelser, samles 

til slut i et stort fælles kunstværk, som udstilles 

permanent eller i en periode et centralt sted på 

skolen. 
 

ALDERSGRUPPE: For børn 0.-9.klasse. 
 

TIMEFORBRUG: Forberedelse: 7 timer  

Oplæg og Undervisning: 33 timer 
 

DATA OM KUNSTNEREN: Thomas Lunau (f. 

1971). Uddannet ved Det Fynske Kunstakademi 

1996-2001 ved professor Jesper Christiansen.  

KUNST  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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                     Realisme - gengivelser af virkeligheden       Kristian Vodder Svensson 

I mit forløb med eleverne vil jeg fokusere på 

realisme, gengivelser af virkeligheden.  

Vi vil starte forløbet med at se på forskellige 

kunstnere, som har arbejdet med realisme 

gennem tiden.  

 

Så skal vi bygge et billede op ud fra collage 

princippet dvs. lim, saks og forskellige ud-

klip. Efter elevernes ønsker.  

Det vil give eleverne den bedste form for 

billedforståelse, mener jeg. Og er en god 

motiveringsfaktor, eftersom eleverne selv 

vælger deres motiver. 

 

Når så alle elever har lavet en collage, skal 

den overføres til et lærred, en væg eller en 

plade. 

Det foregår med blyant.  

 

Så skal der males og farvelægges.  

Når projektet er færdigt, vil alle elever stå 

med et helt unikt kunstværk i form af et ma-

leri. 

 

Jeg har også haft super positive resultater 

ved gruppeprojekter, hvor flere har arbejdet 

på et billede.  

 

På Tønder Handelsskole fik jeg f.eks. 3 

klasser og lod dem ”kunstbattle” mod hinan-

den.  

 

De skulle bygge et billede op og derefter i 

fællesskab male det.  

 

Eftersom ikke 2 elever er ens, fandt jeg for-

skellige områder i processen, hvor hver elev 

fik et ansvarsområde.  

 

Vi havde de kreative, som skulle male, de 

praktiske som skulle sørge for, at der var 

materialer.  

 

Vi havde ”slaverne”, som tog sig af alt det 

tunge arbejde (i Tønder malede vi f.eks. på 

større træplader), og ”muserne”, som doku-

menterede hele forløbet og stod for alt det 

skriftlige - bl.a. invitation til fernisering og 

kontakt til pressen. 

 

Resultatet blev 3 malerier på 3x2 meter, 

som stadig hænger på Tønder Handelssko-

le.  

 

 

 

 

KUNST  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De 
to parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer 
skemalægges. 
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                                  Huller i suppen - visuelle gerninger                      Rasmus Danø 

Vil I udfordres med en Billedkunstnerisk work-

shop, der rykker ved elevernes idé og mening om, 

hvad billedkunst er og kan, er denne workshop 

noget for jer. 

 

Min egen holdning er, at billedkunst skal have en 

visuel kraft, iboende energi og ”noget på hjerte”.  

For at skabe en dialog med beskueren skal der 

være noget både til øje og sind.  

Billedkunst er med til at åbne vores forståelse af 

den verden, vi lever i og udvide vores begrebsho-

risont.  

 

Mit mål er at give eleverne mulighed for at lave et 

”færdigt” værk og udfordre deres opfattelse af, 

hvad kunst er eller kan være. Dette sker ud fra en 

fælles ramme, der undervejs drejes mod elever-

nes egne interesser og holdninger.  

Det er nemlig her drivkraften ligger til selv at lave 

et godt kunstværk.  

 

Jeg arbejder ud fra en dialogbaseret praksis, hvor 

det er elevernes tanker, der danner fundamentet.  

Workshoppen handler fundamentalt om proces-

sen fra idé til færdigt værk.  

Det er igennem processen, at man får indsigt og 

en fornemmelse af, hvor grænsen går. 
 

”Hvis man ikke går hele vejen, er der ingen 

grund til at gå”  A. Jorn 
 

Udover oplæg og introduktion vil der være prakti-

ske øvelser i arbejdet med materialer samt ek-

sempler fra moderne kunst til inspiration under-

vejs. At se på andres kunst åbner elevernes øjne 

til bedre at forstå sig på billedkunst, blande begre-

ber og få inspiration til at skabe noget selv. 

”Vi laver en stor suppe med elevernes individuelle 

krydderier, så det smager i mange retninger. Den-

ne ret serveres som ét fælles kunstværk til alles 

øjenåbner.”        Rasmus Danø 

 

Hvis I har specielle ønsker - eksempelvis at til-

knytte forløbet til et særligt emne/tema, som ele-

verne arbejder med i et eller flere fag - kan det 

arrangeres. 

Af medier, der kan arbejdes med, er;  

Maleri, Grafik, Skulptur, Mosaik og Collage. 

Jeg har mange års erfaring som huskunstner gen-

nem CFU, Statens Museum for Kunst og Billed-

kunstneriske grundskoler BKG. 
 

OM RASMUS DANØ (f. 1974): 

Uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi 

1995-2001. 
 

UDGIFTER:  

Der skal regnes med udgifter til materialer alt efter 

projektets omfang. 
 

OBS: 

Mine forløb løber over én samlet uge og prisen 

omfatter én klasse på max. 30 elever. 

Jeg kan godt arbejde med hele årgange mod 

ekstra honorar på 10.000,00 dkk 

KUNST  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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                          Kunst LAB 21 - 14 dages forløb med billedkunstner             Rick Towle 

Samtidskunst bevæger sig i spændende nye ret-

ninger med nye udtryksformer, nyt indhold, nye 

medier, nye rum. Kunst Lab 21 tilbyder eksperi-

menterende workshops, hvor vi arbejder med nog-

le af de nyeste retninger indenfor samtidskunst 

med udgangspunkt i egen kunstneriske praksis og 

et kig på, hvad der sker på den danske og interna-

tionale kunstscene. 

Kunst Lab 21 vil gerne udforske nye kunstneriske 

retninger indenfor samtidskunst. 

Kunst Lab vil skabe en dialog med elever og bil-

ledkunstlærere omkring den kunstneriske proces, 

hvor der er plads til eksperiment og refleksion. 

Kunst Lab 21 tilbyder workshops med de følgende 

temaer: 

1.  Maleriet i nuet (maleriets mangfoldighed udtrykt 

fra det fortællende og det eventyrlige til maleri-

ske abstraktioner). 

2.  Tegneserie som kunstværk (comics og humor 

som kunstnerisk udtryk). 

3.  Tegnemaskine (tegning som illustration og for-

tælling, tegning som installationsværk, tegning 

og fotografi). 

4.  Street Art projekter - Sketch Battles, Gaden 

som palet. Interventioner i det offentlige rum. 

5.  Rum-, kunst- & udsmykningsprojekter.  

 Hvordan man forvandler rum med farver, møn-

ster og motiver og skaber nye rumoplevelser. 

 

KUNST LAB 21: 

Projektforløb kan opdeles i følgende faser: 

 

INTRODUKTION: 

Introduktion ved kunstneren og oplæg over det 

valgte tema og genrer indenfor samtidskunst: 

IDÉUDVIKLING OG SKITSERING: 

Skitsering, farveprøver, materialeundersøgelser, 

kunstneriske eksperimenter, gennemgang af ele-

vernes skitsearbejde: 

 

PROJEKTUDFØRELSEN: 

Kunstnerisk sparring og faglige indspark 

 

PROJEKTAFSLUTNING: 

Ophængning, udstilling, evaluering og dokumenta-

tion af projektet 

 

KUNST  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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PROJEKTFORLØB: 

Skulpturen kan blive på skolen, bibliote-

ket eller i en virksomhed, så projektet kan 

slutte med en fest. 

I en energisk brainstorm, laver vi tegne-

øvelser, hvor absolut alle kan være med. 

Idéerne omsættes i fællesskab til en ab-

strakt skulptur, som vi til sidst syr sam-

men i hånden og udstiller. Der rokeres 

rundt mellem male- klippe- sy- grupper-

ne, hvorefter der er mulighed for at vælge 

fokus. Samtalen flyder let i det intense 

univers der opstår, mens der males, klip-

pes og syes. Her finder vi frem til histori-

en bag værket. 

Er det mon et væsen, en organisme, eller 

bare en helt ny slags struktur?  

Vi arbejder med organiske former i 

byggeprocessen, modsat f.eks. Mine-

craft. Titlen eller navnet på værket, tager 

afsæt i lokale begivenheder, 

kendte ordspil eller palindromer. Forsla-

gene afprøves i et uformelt, innovativt 

visuelt formsprog. 

Undervejs udforskes maleteknik og mate-

rialer, og vi taler om farvelære, visuel 

kommunikation og symboler i hverdagen. 

Evt. ser vi på et par af kunsthistoriens 

materialemæssigt overraskende helte og 

heltinder. 

MÅLGRUPPE: 4.-9. klasse 

 

MÅLSÆTNING: 

I en inkluderende, kreativ og sjov proces, 

anskueliggøres individuelle tanker og vort 

fælles symbolsprog. 

Børnene får mulighed for at udforske nye 

fascinerende materialer, røre og bearbej-

de dem på utraditionel vis. At samarbejde 

om at bygge en konstruktion, inspirerer 

til smalltalk og glæde ved det taktile, en 

kontrast til vor digitale hverdag. 

 

MATERIALER: 

I dialog med skolen, medbringer Vivi Lin-

nemann de anvendte materialer. Skolen 

sørger for afdækning, forklæder, pensler, 

sakse, nåle, bomuldsgarn, mulighed 

for ophæng - og plads til store armbevæ-

gelser. 

 

TIMEFORBRUG:  

Forberedelse 8 timer.  

Oplæg og Undervisning 32 timer. 

 

Vivi Linnemann (f. 1962) Medlem af bl.a. 

BKF. Arbejder i Schweiz og Danmark. 

 

HJEMMESIDE: www.vivilinnemann.dk 

                                      Sy en skulptur                                   Vivi Linnemann KUNST  

Et kunstværks tilblivelse, fra brainstorm til fernisering, sammen skaber vi et tre-dimensionelt kunstværk 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
  

http://www.vivilinnemann.dk
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                     To forløb med en billedhugger/skulptør          Trine Maria Høy KUNST  

Skrotskulpturer – recycling i kunsten 

Vi arbejder i denne uge med skrot og tørt affald. 

Dels tager vi på en skrotplads og finder gode ting, 

dels samler eleverne selv forskellige småting sam-

men i nogle uger inden workshoppen.  

Jeg vil vise eksempler fra kunsthistorien, lave 

igangsættende øvelser og indføre i skulpturteori.  

En klimavinkel kan også indtænkes i et samarbejde 

med natur/teknologi lærere. Men først og fremmest 

skal vi i en legende proces, lave vore egne skulptu-

rer. Vi slutter med en udstilling på et egnet sted på 

skolen. 

 

Hvem: Forløbet egner sig for 3.-10. årgang. 

 

Hvor mange: Jeg arbejder meget gerne med en en-

kelt klasse (og max. en årgang) ad gangen: 33 ti-

mers workshop og 7 timers forberedelse, møder. 
 

Livsglæde og kropskultur 

Niki de Saint Phalle er en spændende og meget 

anderledes kunster, som vi skal stifte bekendtskab 

med gennem tekster, film og selvfølgelig skabende 

arbejde. Hendes store Nana-figurer inspirerer til en 

uges forløb med masser af igangsættende øvelser, 

farvelære og skulptur. Vi vil få et indblik i kunstens 

udvikling fra 1960’erne til 2000, og diskuterer krops-

kultur gennem årene. Det bliver både et kunstnerisk 

og et kulturhistorisk forløb, med masser af input. 

Vi slutter med en udstilling, et egnet sted på skolen. 

 

Hvem: Forløbet egner sig for 5.-10. årgang. 

Hvor mange: Jeg arbejder meget gerne med en 

enkelt klasse (og max. en årgang) ad gangen: 

33 timers workshop og 7 timers forberedelse, mø-

der. 
 

Om kunstneren: 

Trine Maria Høy er uddannet billedhugger på Det 

Fynske Kunstakademi samt Kunsthochshule Berlin. 

Hun har ved siden af sin kunstneriske virksomhed, 

arbejdet som højskolelærer og kunstskolelærer. 

Desuden har hun flere gange undervist i regionale 

skoleworkshops, og har derfor bred erfaring med 

formidling til børn og unge. 

 

Hjemmeside: www.tmh-kunst.dk 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
  

http://www.tmh-kunst.dk
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           Dans som scenekunst     Sofie Christiansen sART Danseteater DANS/ SCENEKUNST 

MÅLGRUPPE: 3.-5. klasser 

 

BAGGRUND/INSPIRATION 

Dans er sjovt, dans er udtryk, dans er 

et fedt groove og dans er altid I udvik-

ling. Sammen med en danser/koreograf 

Sofie Christiansen, kan din klasse ska-

be historier og koregrafier, som til sidst 

bliver vist som en lille danseforestilling. 

Inspiration til projektet er sART’s fore-

stillingen ”Bagest i skuffen” som blev 

skabt ud fra Els Cools malerier.  

Titlen er fuld af hemmeligheder, tabte 

øjeblikke og tanker om, hvad der kunne 

være sket, hvis ... 

Vi befinder os i et eventyrunivers - en 

fantasiverden i virkeligheden.  

 

FORMÅL 

Med ”Bagest i skuffen” ønsker jeg at 

inspirere børnene til at finde en oplevel-

se eller et øjeblik, som engang var nyt, 

men som er røget om bag i skuffen, 

fordi de nu har prøvet det rigtig mange 

gange. Det er lidt som at trykke på 

stop, så man ser billedet af det øjeblik 

og zoomer ind. Oplevelsen kan være 

god eller dårlig, hverdagsagtig eller 

særlig... eller noget helt andet.  

 

Målet er, at: 

- give børn et indblik i, at dans også er 

en udtryksform, man kan udtrykke sig 

med - uden at kunne ”de rigtige trin”. 

- give børn mod på at udtrykke sig med 

deres kroppe og dermed åbne for nye 

udtryksmuligheder.  

- give børn en god, sjov, fysisk og 

kunstnerisk oplevelse i fællesskab 

med kammeraterne. 

- give børn mulighed for at fordybe sig, 

stå frem og vise deres arbejde, og 

blive stolte af deres præstation.  

- inspirere de deltagende lærere til at 

anvende dansekunstneriske greb i 

deres hverdag med børnene.  

 

INDHOLD OG FORLØB 

Vi arbejder i en periode på 5 dage og 

vil i processen komme omkring følgen-

de elementer: 

Hver gang begynder vi med at varme 

kroppen op, hvor børnene får lidt ind-

blik i, hvad det kræver at kunne styre 

sin krop.  

 

Vi vil også lave en masse kreative lege, 

hvor de automatisk vil komme til at be-

væge sig på andre måder, end de er 

vant til.  

Børn bevæger sig i den alder meget 

firkantet.  

Den form for bevægelser, de får i 

idrætstimerne, er tit i form af hop, 

spring, kravle, kaste, løbe osv.  

Det vil sige, der er en stort univers, der 

hedder, rygsøjle, håndled, hofter, hals, 

skulderblade osv.  

De mere 3-dimensionelle dele af krop-

pen, som de ikke har så meget kend-

skab til. Alle disse kropsdele kan også 

starte en bevægelse, og den verden 

skal vi forsøge at åbne op for.  

 

FASTSAT KOREOGRAFI  

Et element i projektet er en allerede 

fastlagt fællesdans, hvor vi tager ud-

gangspunkt i billeder og lyde i musik-

ken – til forskel fra fx tællinger. 

 

SKABENDE OPGAVER  

Med udgangspunkt i temaet ”Bagest i 

skuffen” arbejder vi med at finde histori-

er frem. Først med ord, siden med be-

vægelser. Børnene vil få improvisatori-

ske opgaver hovedsagelig igennem 

leg, så det ikke handler om at præste-

re, men om udføre noget, nå et (del)

mål, og at udtrykke sig.  

VISNING  

Forløbet afsluttes med en fremvisning 

for børnenes gæster og andre klasser 

og lærerne på skolen. 

 

FORBEREDELSE FOR LÆRERE 

Inden projektet med børnene vil der 

foregå en mailkorrespondance mellem 

Sofie og lærerne, hvor vi får snakket 

om behov og forventninger for ugens 

løb og hvis der vil være nogle spørgs-

mål m.m., så vi alle kan forberede os 

bedst muligt på at samarbejde i projekt-

ugen.  

 

CV 

Sofie Christiansen er kunstnerisk leder 

og koreograf for sART Danseteater. Et 

danseteater, der producerer dansefore-

stillinger på Fyn, senest med anmelder-

roste forestilling “Spis brød til”. Også en 

stor succes var forestillingen “Bagerst i 

skuffen”, som vil kunne ses på H.C. 

Andersen festivalen i Odense august 

2015.  

Sidste år var sART forbi Møllen i Ha-

derslev med forestillingen ”Spis min 

gris”. 

 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 
timer. De to parter aftaler indbyrdes, 
hvordan de 40 timer skemalægges. 
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                               Novelleworkshop                             Mia Degner FORFATTER 

BESKRIVELSE 

Novelleworkshoppen er rettet mod fol-

keskolens ældste klasser og arbejder 

ud fra de fire hovedområder i fællesmål 

for 9-10. klasse i dansk: Fremstilling, 

læsning, fortolkning og kommunikation.  

 

På Novelleworkshoppen arbejder vi 

med: 

 at skrive og læse noveller 

 at undersøge og forstå, hvordan en 

novelle er bygget op 

 at skrive, så det fænger 

 at bruge sproget bevidst og rytmisk 

 at læse op for et publikum. 

 

Novelleworkshoppen skærper elever-

nes evner og lyst til at skrive ved at gi-

ve dem mulighed for at fremstille egne 

fiktive tekster. I processen har vi fokus 

på skriveværktøjer, valgte emneområ-

der, problemformuleringer og dramatur-

gi som basis og ramme for fortælleglæ-

den.  

 

Novellegenrens form undersøges gen-

nem læsning af et mindre udvalg af 

danske samtidsnoveller, og herved 

skærpes elevernes viden om analyse-

metoder og forståelsesstrategier. Ved 

at læse, diskutere og analysere, hvor-

dan en novelle er bygget op, opnår 

eleverne et overblik over den samlede 

fremstillingsproces fra idé til færdigt 

produkt. Hovedvægten ligger dog på 

de praktiske øvelser, hvor eleverne 

selv får lov at prøve kræfter med skriv-

ningen.  

 

Et workshopforløb afsluttes altid med 

produktion af en færdig tekst, som læ-

ses op for klassen. Eleverne lærer her 

at give skriver- og læserorienteret re-

spons og at læse op for et publikum. 

Eleverne styrkes på denne måde i at 

tilpasse kropssprog og stemme til 

kommunikationssituationen.  

 

Målgruppe 7.-10. klasse. 

 

 

OM KUNSTNEREN MIA DEGNER ER FORFATTER.  

Hun debuterede i 2012 på Gyldendal med den roste digtsamling ’En 

lodret drøm’ og har siden udgivet prosa/lyrik-bogen ’Kort over himlen’, 

ligeledes på Gyldendal samt kollektivværket ’Hjem//By/Ting’ i samar-

bejde med tre øvrige forfattere.  

Hun har desuden beskæftiget sig med kunst- og dokumentarfilm som 

instruktør og manuskriptforfatter.  

Læs mere på: www.miadegner.dk  

 
  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
  

http://www.miadegner.dk
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Poetry Slam - Digte og historiefortælling i øjenhøjde     FORFATTER 

Poetry slam er en sjov og engagerende måde at 

give børn og unge (og dem, der er ældre) en imø-

dekommende, nærværende og medrivende ople-

velse af digte og sprog. 

 

Over hele verden (eller i hvert fald i en stor del af 

verden + det løse) bliver poetry slam anvendt til 

undervisning af børn og unge, tweens og teens, 

de halv- og helgamle, de kloge, dumme, smukke, 

grimme og især de indbildte, og om du er 10, 20, 

30, 40 eller 101 år, kan poetry slam være lige no-

get for dig. 

“Man kan bruge poetry slam som læringsværktøj i 

dansk, tysk, engelsk, fransk, men også i drama og 

idræt. Og fordi poetry slam både har det sproglige 

og kropslige element i sig, kan man lave tværfag-

ligt samarbejde mellem to så vidt forskellige fag 

som idræt og tysk.”              

Citat Peter Dyreborg i Gymnasieskolen 

 

Poetry slam er en konkurrence i poesi i bred for-

stand, og omfatter både digte, prosa, historiefor-

tælling, comedy, sang, rap, impro og meget mere. 

Peter Dyreborg, dansk mester, har optrådt på gå-

gaden i Frederikshavn, såvel som på Det Kongeli-

ge Teater, og er den mest erfarne poetry slammer 

i Danmark. 

Ved forløb med workshops kommer eleverne selv 

til at skrive og arbejde med sproget, samt arbejde 

med kropssprog ved fremførsel af egne digte. 

Workshops kan også foregå på engelsk, ligesom 

andre sprogfag kan inddrages. 

 

MÅLGRUPPE:  

Folkeskolens ældste klassetrin, gymnasiet mv. 

 

ELEVANTAL: Maks. to til tre klasser ad gangen. 

 

POETRY SLAM-WORKSHOPPENS OPBYG-

NING: 

Modul 1:  Generel elevforberedelse og gennem-

gang af forskellige former for mundtligt 

båren litteratur i den almindelige under-

visning sammen med lærerne 

Modul 2:  Fællestime for udvalgte klasser, en hel 

årgang eller hele skolen 

Modul 3:  Poetry slam workshop, del 1 

Modul 4:  Poetry slam workshop, del 2 

Modul 5:  Afsluttende workshop og poetry slam 

konkurrence blandt eleverne. 

 

Forløbet afvikles typisk med ugentlige dagsbesøg 

over en periode på tre til fire uger, hvor eleverne 

har hjemmeopgaver indimellem eller arbejder vi-

dere sammen med lærerne i den almindelige un-

dervisning, men en anden struktur kan tilrettelæg-

ges. 

Det nærmere forløb aftales i tæt samarbejde med 

skolen. 

 

For yderligere info og for at se film med poetry 

slam, besøg:  

www.PoetrySlamSkolen.dk eller 

www.peterdyreborg.dk 

Peter Dyreborg 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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                Sort/hvid - og alle nuancerne imellem                 Janus Kodal FORFATTER 

Med udgangspunkt i sin bog Sort/Hvid + 

(Gyldendal 2012) handler dette forløb om barn-

dom og skoletid. Om venner, uvenner, lærere, 

kærester - om glæder om grusomheder.  

Det handler om, hvordan vi skaber en historie af 

os selv og vores nærmeste, og om hvordan vi for-

tæller den.  

 

Album, ligesom albino, betyder i grunden hvid, 

blank, ubeskrevet. Og det er netop hvad album-

met er.  

Det er hvidt, indtil vi selv fylder det op med fortæl-

linger.  Idet vi skaber fortællinger bruger vi be-

stemte medier: sprog, billeder, tegninger, film osv 

der tilsammen giver en hel fortælling.  

Vi skal arbejde med, hvordan fortællingen skabes, 

og hvordan de medier, vi bruger, kommer til at de-

finere fortællingen. 

 

I forløbet arbejdes der med særligt fokus på bille-

de og tekst. Der gennemgås forskellige måder at 

skabe albums på, og der lægges vægt på en be-

vidstgørelse af ’fortællerens’ egen rolle i skabel-

sen af historien. 

Herefter indkredses aktuelle fortællinger fra ele-

vernes egen verden, og vi beslutter i fællesskab 

hvilken historie den enkelte elev skal arbejde vide-

re med. Denne periode består af praktisk kunstne-

risk arbejde med feedback fra kunstneren og fra 

grupper blandt eleverne. Sidste fase består af pro-

duktion af albummet på papir og /eller digitale 

platforme samt præsentation med mini-foredrag 

ved eleverne selv. 

 

Målet er at styrke elevernes fornemmelse af, at 

deres egen historie er gyldig, og at give dem en 

række narrative værktøjer til at fortælle deres hi-

storie fra flere forskellige vinkler. 

 

 

OM HUSKUNSTNEREN:  

Forfatteren Janus Kodal er født og opvokset i 

Aabenraa. Han har gået på Forfatterskolen i Kø-

benhavn, undervist samme sted samt på flere an-

dre skoler som lærer i skrivekunst. Han debutere-

de på forlaget Gyldendal i 1991 og har siden udgi-

vet en lang række bøger, senest Sort/Hvid+ 

(Gyldendal 2012). I oversigtsværket Danske Dig-

tere i det 20. århundrede beskrives Kodals forfat-

terskab således: ”Forfatterskabet fungerer på 

mange måder illustrativt i forhold til den bevægel-

se, den danske lyrik foretog fra 80erne og op igen-

nem 90erne. Forbindelsen til 80er lyrikken er 

åbenlys i Antologis digte, som for en stor dels ved-

kommende tager afsæt i storbyrummet og temati-

serer eksistentiel søgen i såvel den postmoderne 

værdiløshed og kærligheden. Ingentings mestre 

undersøger også eksistensen, men arbejder med 

et minimalistisk udtryk. I de seneste samlinger fo-

retager Kodal endnu et radikalt skifte, idet man 

her finder et ironisk spil med masker og attituder 

og en harsk udlevering af digtningens institution. 

 

MÅLGRUPPE:  

7. klasse og opefter. 

 

Foto: Robin Skjoldborg 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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             Tikke Takke - musik og fortælling i dialog med børn         FORFATTER 

For os er Historier og eventyr en del af et 
sangskriverprojekt. Når vi fortæller historier, 
træner vi børnenes evne til at tænke i bille-
der, og vænner børnene til en stille koncen-
tration. Gennem dialog digter vi historier og 
sange sammen. Vi lærer dem at skabe sange 
ud af historier. Musik skaber samvær, og ved 
at synge og lege sanglege styrker børnenes 
fællesskabsfølelse og evne til selvforglemmel-
se. I dialogen digter vi sammen og giver dem 
ejerskab og stolthed over at være med til at 
skabe noget vigtigt. Dialog er nøgleordet i 
denne workshop. 
 
Aldersgruppe 
0.-3.klasse 
 
Historien bag projektet: 
Sange bliver til i dialog med børn i indskolin-
gen. Det var fra start vores mål at digte san-
ge, som afspejlede børnenes univers og fan-
tasi. Mødet mellem børn og voksne er gensi-
digt givende.  De voksne har viden og overblik 
og ved, hvad der skal til for at tekst og musik 
bliver en helhed. Børnene har en vild fantasi 
og en umiddelbar motivation for at eksperi-
mentere med sproget. Deres nysgerrighed og 
spontane livsglæde giver sprudlende indfald 
– og det inspirerer de voksne.  
Børnenes skæve, sjove og forfriskende ordbil-
leder sætter vi ind i en fortælling, som bliver 
rammen om sangenes tekst, der på en  

måde bliver et poetisk koncentrat af histori-
en. Vi voksne ville fx aldrig have fundet på 
”Tusinde øjnes Tivoli” eller ”Edderkoppen 
Bobby”, der møder hvalrossekokken Bobby  
på en sodavandscafe, hvis vi ikke hav-de ar-
bejdet med fortælling først. 
 
Sådan foregår workshoppen: 
Når vi går i gang med selve sangskriverprojek-
tet, starter vi med at digte en lille historie 
sammen med børnene. Det er den grundhi-
storie, du senere digter sangen over. Kreativ 
Dialogisk Fortælling betyder at din rolle som 
voksen er at lytte, spørge ind til, holde histo-
rien i gang og samle alle de flyvske ideer sam-
men i en narrativ fortælling - en historie der 
består af børnenes vilde tanker og ideer og 
gennem vores overblik skaber vi handlingen. 
Men før vi når så langt, skal vi først lære bør-
nene at kende. Det gør vi med masser af mu-
sik, sang og dans krydret med gode historier. 
Når vi på den måde varmer hinanden op og 
bliver fortrolige med, kan vi begynde at skabe 
sammen. 
 
Forløbet 
Skematisk set er processen over to dage a 
2x2 timer således ud: 
1. dag 
Vi skaber stemning og lærer hinanden at ken-
de ved at synge, lege sanglege og fortæller 
eventyr og historier.  
Vi digter en historie sammen og digter der-
efter  
1. vers af den sang, vi laver sammen, og som 
er målet med vores workshop. Vi synger ver-
set og siger på gensyn. 
2. dag 
Vi synger og leger med børnene og fortæller 

historier 
Vi synger 1. vers af den sang, vi digtede sam-
men dag 1. 
Børnene genfortæller den historie, vi digtede 
forleden, og sammen digter vi op til 3 nye 
vers til sangen. 
Vi indøver sangen, så børnene kan huske den 
og synge den. 
Vi synger den for andre klasser. 
Resultat: klassen har fået en historie, de kan 
fortælle og en sang, de kan synge. 
 
Tidsforbrug/varighed 
Vi har en klasse i 2x2 timer fordelt over to 
dage 
Et forløb er 8 klasser, over to uger mandag-
torsdag 
Uge 1 med 4 klasser fordelt over 4 dage 
 i alt 16 timer 
Uge 2 med 4 klasser fordelt over 4 dage  
 i alt 16 timer 
Forberedelse, møder og afslutningskoncert    i 
alt 8 timer 
 
Målsætning med workshoppen 
At styre børnenes musikalske og sproglige 
udvikling 
At give børnene selvforglemmende oplevelse 
af musik, dans og fortælling 
At træne børnenes koncentration  
At forstå dialogen og en fælles kreative pro-
ces 
At træne fantasien og forestillingsevnen 
At kunne syne og fortælle en historie  
At tage ejerskab og føle stolthed over et re-
sultat af en proces 
 
Undervisningsmateriale 
Tikke Takke- et sanghæfte som udkommer på 

musiklærernes forlag efteråret 2018.  
Her er der sange skabt i dialog med børn.  
Øvelser til sangene 
En opskrift på at digte sange og historier. 
 

Andreas Ugorskij - komponist og musiker 
Uddannet almen musiklærer fra Det Kongeli-
ge Danske Musikkonservatorium i 1999. Op-
træder i mange sammenhænge med sit Djan-
go Reinhardt-inspirerede guitarspil, bl.a. med 
gypsy-jazzbandet Papa Kotji. Var med til at 
starte world bandet Klezmofobia, der fortsat 
turnerer i store dele af verden. Har modtaget 
en grammy for bedste cd. Skriver musik til 
teaterforestillinger, musicals, egne bands og 
arbejder med komposition, sangskrivning, 
sammenspil mm. i projektansættelser på sko-
ler og institutioner. 
 

Hans Laurens- forfatter og fortæller 
Grundlagde fortælleteatret BestTellers på 
Vesterbro i København 2000. Et fortælletea-
ter for voksne, som stadig er levende og ak-
tivt. Har siden 2003 arbejdet systematisk med 
fortælling ud fra teorierne om “medskabende 
børnekultur”. Fra 2003-2016 har han afholdt 
og organiseret fortællekonkurrencen Gi en 
Historie. Danmarksmesterskaberne i fortæl-
ling af egne historier for elever i 5. klasse. Har 
udviklet metoden “Dialogisk Kreativ 
Fortælling” for børn fra 4-8 år (bog om emnet 
kommer 2019) og “Gi en historie-metoden” 
for elever fra 8-16 år (Alinia 2005) Har et godt 
kendskab til inter-
national børne-
fortælling, bl.a. ved 
deltagelse i konferencer 
og festivaler i bl.a Thai-
land, Rumænien, Tysk-
land, Mexico, Bali, Viet-
nam og Indien. 
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                  Skriv selv - med Disa skriveværksted           Marianne Gade  FORFATTER 

 

FORMÅL   

At stimulere og inspirere børnenes indgang til litteratur, både som læsere og i 

deres egen omgang med det skrevne sprog. 

 

MÅLGRUPPE  

4.-6. klasse, to klasser om dagen 

 

FORLØB  

14 dage 

 

1. HALVLEG 

Børnene får et kig ind i forfatterens ”værksted”, hvor Marianne Gade fortæller 

om den skabende proces, der ligger bag en bogudgivelse, i dette tilfælde den 

prisbelønnede og meget læste Disa-serie: 

Hvordan opstår idéen, og hvad er baggrunden for idéen? 

Den videre proces: Indsamling af baggrundsoplysninger/researchfasen 

Skrivefasen: Den kunstneriske proces 

Udgivelsen 

 

2. HALVLEG 

Skriveværksted, hvor børnene skriver deres egne tekster med Marianne  

Gade som igangsætter og rådgiver.   

Ved tidligere skriveværksteder har børnene med stor ildhu og skrivelyst  

forfattet deres egne tekster - for flere elevers vedkommende et grænse-

overskrivende og igangsættende møde med det skrevne sprog, ifølge  

deres lærere. 

 

LIDT OM MARIANNE GADE  

Marianne Gade er kendt som en inspirerende og levende formidler fra  

tidligere huskunstnerbesøg på mange skoler.  

Marianne har været leder af et skriveværksted på Tønder Kulturskole støttet 

af Huskunstnerordningen.   

Har udgivet mere end 25 bøger for børn, unge og voksne, er foredragsholder 

samt været litteraturanmelder på Politiken og Morgenavisen JyllandsPosten i 

en årrække.  

 

Disa-serien består af bøgerne Disa i nordlysets land, Disa og det skjulte folk 

og Disas kamp.  

De fås også som lydbøger og e-bøger.  

Serien var vinder af Alinea og Aschehoug børnebogspr

  

HJEMMESIDE 

www.mariannegade.dk 

 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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Claymation Workshop - Modellervoks-animationsfilm   Tina Klemmensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claymation er en sammentrækning af ordene:  

clay = modellervoks og animation. 
 

Animation er et fantastisk værktøj til at forklare 

komplekse historier og sammenhænge. Arbejds-

processen bag indeholder mange facetter af det at 

arbejde kreativt og at udvikle elevernes evne for 

samarbejde. 
 

Workshoppen er et forløb, hvor eleverne kommer 

gennem alle faser af det at lave en fuld færdig ani-

mationsfilm; idéfase, udvikling af historien, tegne- 

og byggefase, billed- og lydoptagelser og redige-

ring af den endelige film.  

 

MÅLGRUPPE  

Elever fra 5. op til  9. klasse 
 

ELEVANTAL  

25 stk. pr. forløb 

INDHOLD OG FORLØB 

Claymation er et design- og animationsforløb, 

hvor eleverne arbejder først individuelt og derefter 

i hold på 3-5 styk om én film.  

Vi starter ud med, at alle modellerer en dukke 

sammen med mig. Det er den dukke, vi bruger 

videre i forløbet. Alle får altså materialet i hånden 

med det samme og oplever dets evne til transfor-

mitet. 

Herefter består workshoppen af alle de processer, 

man skal igennem for at producere en professio-

nel animationsfilm. 

 

FØRST  

Designprocessen, hvor vi laver narrativitetsøvel-

ser, story boarding, visualiserings- og symboløvel-

ser, som klæder eleverne på til stort set at kunne 

fortælle deres historie i billeder alene.  

Herefter producerer vi kulisser og rekvisitter i kar-

ton, mosgummi, skumpap osv. udfra vores story-

board.  

Som det næste optager vi billederne og laver lyd-

siden.  

Til sidst klipper vi det sammen til en film, der varer 

mellem et halvt til et helt minut.  

 

Vi slutter forløbet af med en verdenspremiere på 

de færdige film, popcorn, rød løber og Oscar-

uddeling og publikumspriser. 
 

TEMA   

For hver enkelt workshop skræddersyes efter mål-

gruppens alder og ønsker. 

PRAKTISK 

Jeg medbringer alle materialer til en hel skoleklas-

se; sakse, limpistoler, skumpap osv. Mens skolen 

betaler for karton, modellervoks, malertape, lims-

tænger osv.  

Skolen står ligeledes for iPads eller computer. 

 

ARKITEKTUR/HÅNDVÆRK/DESIGN 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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   Tegn, byg og led med fremtidens bolig         Elisabeth Victorie Friis 

- en tværfaglig arkitektur workshop 

 

I et af verdens tættest befolkede hovedstad 

Tokyo bor folk i huse, der integrerer natu-

ren.  

I Mongoliet bor en 1/3 af befolkningen sta-

dig i farverige yurter på den mongolske 

højsætte. Lidt udenfor København blom-

strer visionerne for fremtidens arkitektur. 

Den danske arkitekt Elisabeth Friis har ar-

bejdet i Tokyo, tegnet boliger i Mongoliet og 

bor 400 meter fra Ørestaden.  

Under ’Tegn, byg og leg, med fremtidens 

bolig’ tager hun jer med på en arkitektonisk 

rejse fra sin egen baghave i Ørestaden til 

Japans hovedstad over de mongolske yur-

ter.  

Eleverne får mulighed for at kigge ud i ver-

den, men skal i opgaverne tage afsæt i de-

res egen verden, drømme og visioner. 

Den nye skolereform lægger op til, at ele-

verne skal lære på en anderledes og sjove-

re måde.  

Åben skole tolker Elisabeth Friis som en 

måde at se ud af i verden på, men holde 

fokus på det lokale miljø, eleverne er foran-

kret i. Derfor tilbydes denne tværfaglige 

workshop om  arkitektur som en mulighed 

for at få praksis og drømme til at forenes.  

 

MÅLET ER, AT 

- give eleverne en forståelse af rum  

- få eleverne til at arbejde tværfagligt i ma-

tematik, med målestok og perspektiv  

- få eleverne til at drømme og tænke store 

tanker   

- lære at omsætte 2d tegninger til 3d mo-

deller  

- introducere eleverne for begrebet bære-

dygtighed i en bolig  

- lære eleverne at skabe en fortælling i rum  

- lære eleverne i praksis at gå ud at se/

opleve og hjem at 

 fortolke og omsætte virkeligheden med 

deres fantasi.  

 

PROJEKTBESKRIVELSE 

Introduktion/oplæg om boligen og boligens 

funktioner med eksempler på forskellige 

livsformer og boligkonstellationer.  

Eleverne går en tur rundt i deres egen bolig 

og beskriver via tegninger og tekst, hvad de 

godt kan lide ved boligen.  

De medbringer tegninger og fotos fra hjem-

met + et foto af den udvendige facade. Der-

efter definerer eleverne, hvad der er afgø-

rende i forhold til deres drøm om en bolig.  

Der diskuteres i grupper om livsformer og 

bæredygtighed.  

Til sidst skal tegningerne og ordene om-

sættes til en model i målestok 1:50, så ele-

verne kan få prøvet kræfter med matema-

tikken.  

Der afsluttes med en udstilling af model, 

tegninger og skriftlig fortælling om deres 

drøm om en fremtidens bolig.   

 

VARIGHED  

Det er oplagt med en intensiv emneuge, 

evt. fordelt på to uger. Men forløbet kan 

skræddersys, så det passer til netop jeres 

skole. 

 

KRAV TIL SKOLEN 

Et lokale med borde og stole, Materialer: 

Papir, saks, tape, limstift, gamle bolig ma-

gasiner m.m, plastic, pap, karton, gen-

brugsmaterialer til at bygge modeller i (evt. 

gips og modellervoks) + div. tegneredska-

ber; tusch, farver, akvarel osv.  

Der skal regnes udgifter afhængig af pro-

jektets omfang.  

 

ANTAL DELTAGER PR.WORKSHOP  

Maks. 30 elever pr. hold 

 

MÅLGRUPPE 5.-10. klasse 

 

OM ELISABETH VICTORIA FRIIS  

Elisabeth er uddannet ved det Kgl. Danske 

Kunstakadami, skolen for arkitektur. Stude-

ret og været i praktik i Japan med besøg i 

Mongoliet. Hendes speciale var en byplan-

lægningsopgave med fremtidige visioner for 

hovedstaden i Mongoliet. Arbejder nu for 

Politiken Plus og laver byvandringer i Øre-

stad, med fokus på den nye  eksperimente-

rende arkitektur. 

Besøg www.cargocollective.com/0XXX0 

 

ELISABETH VICTORIA FRIIS TILBYDER 

OGSÅ 

▪ Er der nogen der har set min by? En 

workshop, hvor eleverne for mulighed for 

at gå på opdagelse i deres lokal område 

og beskrive, hvad der definere deres by. 

Eleverne vil (i grupper/individuelt) blive 

stillet forskellige opgaver, de skal under-

søge i byen. Derefter skal der bygges en 

model af byen, hvor der skal lægges 

kræfter i at få de nye idéer og tanker ind i 

modellen, så byen forandres med innova-

tive løsninger (det er oplagt, at forløbet 

strækker sig over en længere periode, 

hvor der kan arbejdes tværfagligt med 

sløjd, billedkunst, dansk og matematik). 

▪ Hvordan bor samtidens nomader i Mon-

goliet? Få et arkitektur-historisk indblik i, 

hvordan mennesket har bosat sig, kloden 

rundt gennem tiderne. Lær om cirklen 

som form i arkitektur og lær at bygge en 

Mongolsk Yurt.  

 En workshop om mongolsk arkitektur, 

bosætning og levevis (en emneuge er 

oplagt). 

▪ Hvordan bygger man boliger i en af ver-

dens tætteste befolkede hovedstæder, 

Tokyo? Og hvorfor bygger man tehuse i 

træerne? En workshop i japansk arkitek-

tur, traditioner og levevis (en emneuge er 

oplagt). 

ARKITEKTUR/HÅNDVÆRK/DESIGN 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 
timer. De to parter aftaler indbyrdes, 
hvordan de 40 timer skemalægges. 
  


