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Forord
Takket være midler fra Statens Kunstfond, kan vi endnu
engang tilbyde skoler at få en
kunstner ud i skoleåret 20172018.
Forløbet dækker en 40 timers
aftale med en kunstner fra vores katalog, hvoraf de 33 timer
er sammen med børnene og
resten op til de 40 timer dækker møder og forberedelse inden 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 Huskunstnerbesøg kan være; men det er
en fleksibel ordning, så forlø-
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bet vil altid være med udgangspunkt 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.

Projektsekretær Mai Borup
Uhre, mbch@ucsyd.dk,
7266 5822

Kulturkontoret vil gerne være
behjælpelig med at svare på
eventuelle spørgsmål til kataloget eller kunstnernes tilbud.

· Skole og kunstner aftaler dato,
forløb m.m.

· Vi sætter herefter skolen i forbindelse med den ønskede
kunstner.

· Kulturkontoret får meddelelse
herom.

HVAD GØR MAN?
Hvis skolen ønsker en aftale
med en kunstner kontaktes
Kulturkontoret:

· Vi sender efterfølgende en
regning på de 7.032 kr.
+ eventuelt transport- og
overnatningsudgifter til skolen
efter afvikling af besøget.

Kulturformidler Birgitte Boelt,
bboe@ucsyd.dk, 7266 5930

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

Så nemt er det rigtig god fornøjelse!
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MUSIK

Byg en vindharpe

”BYG EN VINDHARPE” er et huskunstnerprojekt,
der forener billedkunst, musik og praktisk håndværk. Ved arbejde med værktøj, materialer og lydarbejde, gives en praktisk og sanselig tilgang til
det musikalske og det skulpturelle. Projektet kan
skræddersys, så det passer den enkelte skole/
institution, og alle kan være med.
Skitse til hvordan et projekt kan se ud
Eleverne får en kort introduktion til, hvad vindharper er, hvordan de virker og hvilke forskellige typer vindharper, man kan bygge med enkle materialer. Vi tegner nogle skitser, og vi finder et velegnet sted i naturen til opsætning. Næste skridt er
indsamling af materialer. Her lægger vi vægt på
bevidsthed om materialevalg og genbrug. Og vi
lægger vægt på, at eleverne får materiale mellem
hænderne og erfaringer med at bearbejde disse
materialer. Vi bygger harperne, bruger tid på kunstneriske og klangmæssige detaljer og får harperne stemt
f.eks. i et kvint interval.
Her trænes elevernes færdigheder og tålmodig-
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Aksel Striim & Malene Pedersen

hed i at lytte. Der er mulighed for at snakke om
matematikken i musikken; f.eks. kan vi snakke om
fibonaccitallene og afprøve dem i praksis. Når
vindharpen fungerer, stiller vi os omkring den og
improviserer sange og melodier, som passer til
harpens klange. Vi vil også fremstille forskellige
instrumenter, som går i spil med vindharperne
(overtonefløjter, lerfløjter og forskellige klanginstrumenter. Vores harper og harpeklange og dertil
hørende sange og melodier vil vi optage, og lægge dem på en blog, så de andre skoler, som også
er med i projektet, kan få del i vores kompositioner
og erfaringer. På den måde bliver projektet også
til et interaktivt samarbejde mellem flere skoler/
institutioner.

arbejder med skulptur og installation, næsten altid
i en eller anden form for tværfagligt samarbejde.
Er fast underviser på Anholt Skole og har lang erfaring med at lave tværfaglige kunstprojekter med
børn og unge.
· Komponist og musiker Aksel Striim

Uddannet ved Nordjysk Musikkonservatorium. Arbejder som komponist og musiker for Teater Viva,
spiller og komponerer musik til gruppen Krauka og
spiller med i improvisationsgruppen Tøldra. Arbejder med børn og unge i forbindelse med musikeventyr og skolekoncerter.

Hvis der er stemning for det, vil vi slutte af med en
lille koncert.

Aksel og Malene har et længere samarbejde bag
sig i Det Perifere Selskab samt flere skoleprojekter. I 2013 deltog de i en Landart festival på øen
Ameland i Holland med et vindharpe projekt.

Projektet vil blive ledet af:
Billedkunstner Malene Pedersen

Der skal påregnes udgifter til materialer alt efter projektets omfang.

Uddannet på Designskolen i Kolding og Kunsthøgskolen i Bergen. Har værksted på Anholt, og

Hjemmesiden: http://www.detperifereselskab.dk
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MUSIK

Musik, stomp, dans og rytmer - begejstring og fællesskab

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 grundelementerne i musik; pulsfornemmelse, periodefornemmelse og igennem disse få trænet vores koordination.
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 stemme - 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 kaldet 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 skræddersyet til lige netop jeres ønsker og behov.
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Jesper Falch
kursus for vidt forskellige børn og unge - lige
fra musikskolens talentklasser til specialklasser med børn med særlige behov samt selvfølgelig i folkeskolens 0.10. klasser.

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, underdelinger, swing, form, arrangement, sang, dans og bevægelse, motorik og koordination. Med andre ord
stimulerer faget SSB de grundlæggende færdigheder 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 målgruppe. Jeg har brugt faget SSB og lavet dette
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Medbringer alt: tønder
og baljer til alle, trommestikker/køller, gammelt
metal samt lydanlæg og headset.
LIDT OM JESPER FALCH:
Har udover uddannelsen fra Det Jyske Musikkonservatorium suppleret med et diplomår på Rytmisk
Musikkonservatorium i København. Til dagligt ansat på Det Jyske Musikkonservatorium som lektor
i fagene Percussion samt SSB (Sang, Spil og Bevægelse).
Arbejder også som freelance-musiker og underviser.
Har turneret i hele Europa samt store dele af USA
og Canada med nordisk folkemusik og a capella
kor som det musikalske springbræt.
Har medvirket på ca. 50 cd-indspilninger i forskellige genrer som enten komponist, arrangør og musiker.
Underviser desuden på diverse efteruddannelseskurser i musik over hele landet.
HJEMMESIDE:
www.jesperfalch.dk
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MUSIK

Rap i replikken - et længerevarende tværfagligt projekt med AndyOp

RAP i REPLIKKEN blander dansk og musik og består af 2 skolebesøg og en mellemliggende periode med gruppearbejde
og sparring via internettet. Det hele slutter
af med en storstilet koncert for hele skolen,
hvor eleverne rocker mikrofonen sammen
med AndyOp!

ALDERSGRUPPE:
Folkeskolens overbygning og gymnasiet.
OVERSIGT:
Projektet løber over 14 dage og indeholder
følgende dele:
1. kunstnerbesøg bestående af 3 ½ timers
elevworkshop og 3 timers lærerworkshop
(1 dag)
2. eleverne arbejder videre med tekster og
musik og sparrer løbende med AndyOp
via mail og skype
3. kunstnerbesøg over 2 dage bestående
af workshop om sceneoptræden og forberedelse af koncert (1 dag) samt generalprøve og afvikling af selve koncerten
(1 dag).
MÅLSÆTNING:
Målet er at skabe en koncert, hvor de medvirkende elever fremfører egne tekster på
scenen sammen med den professionelle
rapper AndyOp. Det bliver en spektakulær
event for hele skolen!
Fagligt og socialt er målsætningen:
- at give eleverne mulighed for at dykke
ned i en musikalsk genre, der er dominerende i mediebilledet, men som de formentlig kun kender på overfladen og al-
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drig har prøvet kræfter med før.
- at give eleverne en grænseoverskridende succesoplevelse med at optræde foran et publikum og fremføre tekster og
rim, de selv har skrevet - en oplevelse,
der særligt gavner de bogligt svage elever.
- at give eleverne mulighed for at udtrykke
sig kreativt gennem rap og ”moderne
poesi” - og lære om genrens sproglige
virkemidler.
- at give lærerne et praktisk kursus i at
undervise i rap og tekstskrivning, så de
bliver klædt på til at gennemføre gruppearbejde på egen hånd og i fremtiden selv
stå for lignende projekter.
PROJEKTBESKRIVELSE:
1. besøg: Projektet starter og slutter med
besøg af AndyOp.
Her vil han på dag 1 skyde det hele i gang
med en eksklusiv intimkoncert og efterfølgende fortælle om rap og rim. Eleverne
skal nu i gang med at rappe og skrive deres egne tekster.
AndyOp gennemgår to øvelser med eleverne - først en rapøvelse, hvor eleverne skal
prøve kræfter med en kendt dansk rapsang
og dernæst en skriveøvelse, hvor de selv
skal finde på rim og flows.
Begge øvelser afsluttes med, at eleverne
optræder for hinanden. Det er svært og
grænseoverskridende, men eleverne kommer til at opleve, at de faktisk godt kan.
Det giver selvtillid og skaber nysgerrighed og så er vi allerede godt i gang.
Bagefter afholder AndyOp en særlig workshop for lærerne, der ruster dem til at assi-

stere i det videre forløb. Også lærerne skal
prøve at rappe og skrive tekster, så de selv
får en fornemmelse af, hvad det hele er for
noget. Eleverne skal lære utrolig meget på
kort tid, så det er altafgørende, at deres
lærere ikke kun er med på sidelinjen, men
selv bliver en aktiv del af processen.
Mellemperioden:
Kursen er sat, og eleverne skal nu arbejde
videre med teksterne i små grupper.
Der afsættes timer til arbejde og opsamling
hver eller hver anden dag, og eleverne
uploader tekster og rim til projektets særlige grupperum på internettet, så AndyOp
kan give respons og komme med indspark.
Eleverne skriver, øver og fremlægger for
hinanden i klassen.
Først med fokus på teksterne, derefter med
fokus på selve rappen.
I slutningen af uge 1 afholdes den første af
to Skype-sessions, hvor grupperne
”mødes” med AndyOp og får videre vejledning og mulighed for at stille spørgsmål.
Formålet er at sikre, at alle er på rette spor
og kommer sikkert videre - men også at
eleverne får en deadline og et mål for,
hvornår de skal have den første bid klar.
Her udleverer AndyOp desuden beats til
grupperne, som nu skal begynde at forholde sig til musikken og øve sig i at få tekst
og beat til at spille sammen.
I starten af uge 2 mødes eleverne igen
med AndyOp via Skype. Nu skal rytmikken
hjælpes på plads og numrenes form og
opbygning defineres.
2. besøg:
Dagen før den store koncert kommer AndyOp igen på besøg. Der øves intensivt i
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grupperne, som nu skal prøve at optræde
på en scene med mikrofoner og høj lyd dog i første omgang kun for AndyOp, som
coacher eleverne i sceneoptræden, fremførelse og mikrofonteknik. Det samlede show
sættes sammen og dagen sluttes af med
en prøve, hvor grupperne optræder for hinanden.
Næste morgen afholdes, der generalprøve
og gøres klar til den store koncert. To
ugers intenst arbejde med dansk og musik
på de unges præmisser kulminerer, når
publikum ankommer og koncerten sparkes
i gang.
Efterhånden som de sidste klapsalver ebber ud, samles vi og snakker om, hvordan
det gik. Drikker en sodavand og puster ud,
mens euforien lægger sig. Eleverne har
overskredet personlige grænser og gjort
noget, de aldrig ville have troet på var muligt.
En uforglemmelig oplevelse!
KORT OM ANDYOP:
Spillet over 250 skolekoncerter og afholdt
utallige undervisningsprojekter og workshops for alle klassetrin. Alle kan lære at
rappe, hvorfor han har rejst landet rundt for
at dele ud af sine evner og inspirere unge
mennesker til at gribe mikrofonen. Indtaget
de fleste af landets store scener og bl.a.
optrådt på Roskilde Festival.
Debutalbummet ”Nærmest Perfekt” fik
massiv medieopmærksomhed og blev rost
for at udfordre genrens stereotyper.
HJEMMESIDE: www.andyop.dk
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Tyngdekraft og kærlighed - mega korteaterprojekt med Jakob Høgsbro
Formål:
· At ryste eleverne sammen på tværs af aldersgrupper.
· 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:

Et forløb, hvor hele skolen syder og bobler af fælles 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 forestilling, 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.
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· 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 sangene.
· 2-3 mdr. senere kommer det intensive forløb.
Dagene 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:

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…

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

2. ”Ubetinget skrigepligt” - om at navigere i den
moderne familie.
3. ”Hvem laver mine lektier, mens jeg spiller computer?” - om ansvar og den store verden.
4. ”Hej sjulla hop sjulla bare tæer” - om at sanse.
5. ”Tyngdekraft og kærlighed” - om alt det, der binder 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 ikke altid får sin vilje.
Til hvert korhæfte følger en øve cd samt et dramahæfte til inspiration for en korteaterforestilling.
Begge dele af meget høj kvalitet.
Der kan frit vælges mellem ovenstående udgivelser. 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, ministerier etc.
 Underviser på diverse efteruddannelseskurser i
musik over hele landet.
HJEMMESIDE: www.jakobhogsbro.dk
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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 planet.
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 tilbage til emner i det daglige liv og ser på, hvad den enkelte kan gøre for at hjælpe 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
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Mærk musikkens kraft - musikalsk workshop om tillid, umiddelbarhed og samarbejde

Få besøg af musiker
Matias Wolf og oplev,
hvordan musikkens
kraft kan give os adgang til store musikalske oplevelser

ALDERSGRUPPE:
7.-10. kl., gymnasium,
efter- og produktionsskole.
I workshoppen ”Mærk musikkens kraft” skal vi improvisere, samarbejde og “tale musikkens sprog”.
Vi skal mærke musikkens kraft på egen krop ved
at udtrykke os musikalsk foran hinanden, og vi
skal opleve, hvordan det føles, når man opnår tæt
kontakt med hinanden, gennem musikken. Musik
er indtryk, udtryk, leg, interaktion, samarbejde,
opmærksomhed, at tage chancer, rykke grænser
og alle de følelser som måtte opstå undervejs. Vi
skal i fællesskab rykke vores grænse for, hvor meget vi tør at udtrykke os musikalsk - og vi vil opleve, at vi kommer tættere på hinanden og tættere
på os selv.
HISTORIEN BAG PROJEKTET:
“Jeg har været besat af musikkens kraft siden jeg
var 6 år gammel.
For mig findes der ikke noget som er større end
følelsen af at være midt inde i musikken.
Lige dér hvor musikken skabes og udfolder sig.
Jeg ser det som min mission og pligt, at give folk

CFU

adgang til denne fantastiske oplevelse.”
Matias Wolf, 2015.

Forløbet skræddersys efter den enkelte skoles
behov.

SÅDAN FOREGÅR WORKSHOPPEN:
Workshoppen foregår i en cirkel, hvor vi sammen
skal igennem en række musikalske øvelser og
lege. Øvelserne er skabt til det formål, at give eleverne oplevelsen af selve musikkens kraft.
Vi skal bl.a.:
 Skabe musik og kommunikere ved hjælp af abstrakte lyde, alternative bevægelser, klap og rytmer.
 Træne vores fælles ‘groove-fornemmelse’ og
styrke vores rytmesans.
 Improvisere tekster som resten af holdet gentager.
 Danse umiddelbar/meget alternativ dans til skør
musik.

MÅLSÆTNING MED WORKSHOPPEN:
- At give eleverne oplevelsen af at have mærket
sin egen musikalske urkraft!
- At åbne op så den umiddelbare musikalske kommunikation flyder friere.
- At styrke samarbejdet og fællesskabet i klassen.
- At skabe større tillid til hinanden og en formindsket frygt for at kaste sig ud i det ukendte.
- At give eleverne et inspirerende og anderledes
syn på, hvad musik er og kan.
- At have nogle sjove anti-hverdagsoplevelser
som er forfriskende og giver fornyet energi.

Elever bryder ofte ud i grineflip i løbet af workshoppen på grund af den store mængde energi,
som bliver frigivet. Dette er godt! - for workshoppen skal netop hjælpe til, at vi sammen tør give
slip og give os hen til en friere og mere legende
musikalsk væren og gøren.

FORLØBET:
Forløbet strækker sig over en lille uges tid. I den
periode afholdes der workshops med klasserne.
Det konkrete forløb - antallet af workshops m.m. aftales med den enkelte skole. Det kan fx være
én workshop med hver klasse eller flere workshops i løbet af ugen med udvalgte klasser.

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

OM MATIAS WOLF:
Trommeslager, musikudvikler og workshopinstruktør. Uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium i
København. Matias’ workshop er blevet beskrevet
som “utroligt fascinerende og sjov”. Ved siden af
sin workshopvirksomhed er Matias aktiv musiker
og har optrådt med en lang række store danske
og internationale navne: Sebastian, Povl Dissing,
Søs Fenger, Al Agami, Marilyn Mazur, Pierre Dørge, Andrew D’Angelo, Django Bates, Aaron Parks,
Michael Gregory, Chris Stover, Tom Blancarte
m.fl. Matias har turnéret og afholdt workshops i
Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Palæstina,
Egypten og Sydafrika.
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Afrikansk trommeworkshop med Master Drummer Sylvester

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

CFU

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS
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Skolehverdagen og/i kunsten

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, kammeraterne 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.

CFU

PROJEKTFORLØBET:
Skolen stiller billedmateriale til rådighed i form af
fotokopier af billeder/snapshots taget på og omkring 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 benytte videre som værktøjer til at styrke, videreudvikle 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.

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

Jesper Kristiansen
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 samlede projekt. Antal undervisningstimer: Ca. 35.
ØKONOMI:
Skolen skal påregne materialeudgifter til lærreder,
papir, blyanter, malertape og akrylmaling i minimum studiekvalitet.
Skolen skal desuden sikre, at det nødvendige fotomateriale 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 kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen,
Team Xbunker og Kunstnersamfundet.
SE KUNSTNERENS EGNE VÆRKER:
http://www.jesperk.net
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Stopmotion workshop - tegn, klip og flyt

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 fornemmelse for stop-motion teknikken.

Kurset vil fokusere på videokunst og kunst indenfor 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.

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 verden omkring os vakt til live, inklusiv vores egne
kroppe!
Ambitionen er at give eleven indsigt i billeddannelse, - udtryk og -forståelse. Blive fortrolig med nye
teknikker, lære om grundlæggende stop-motion
animation og få et indblik i brugen af moderne medier. Der vil blive arbejdet både høj- og lavteknisk. Når alle dage er veloverstået, vil der blive
udarbejdet en DVD med alle kursisternes film.

CFU

Jacob Tækker

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.

For at kick-starte en proces vil der i starten af
workshoppen blive stillet små tematiske opgaver
og gøre eleverne bekendte med den tekniske proces.
Der igangsættes et større projekt, som giver eleverne 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, materialer 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.

JACOB TÆKKER TILBYDER OGSÅ:
Kunstvideokursus
Vil du gerne prøve kræfter med videokunst, så
tilbyder vi et intensivt kunstvideo kursus.

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS
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Den røde tråd - kunstnerisk forløb med billedkunstner Thomas Lunau

∙ Hvad er sammenhængskraften i et skoleliv?
∙ Hvilke værdier og oplevelser skaber ”Den røde
tråd?”
∙ Hvordan kan vi give disse
spørgsmål/svar et billedligt udtryk?
Mindre projektforløb i klasserne samt en fælles samlende emneuge for hele
skolen.
MÅLSÆTNING:
Målet er, at eleverne ved mødet med dansk nutidskunst 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. Klasserne arbejder med disse, sammen med deres faglærere på skolen.

CFU

Thomas Lunau er konsulent for lærerne.
- Skolen får besøg 1-2 timer af Thomas Lunau,
som fortæller om sit eget arbejde med billedkunst.
- Kulminationen på projektet er en fælles emneuge på 23 lektioner for alle elever 0.-9.klasse.
Her arbejdes der med oplægget ud fra de udvalgte fotos og eleverne laver kunstværkerne i
små grupper.
- Værkerne ophænges herefter til fælles glæde og
som et kunstnerisk bud på skolens indhold: værdigrundlag 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 produktionen 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.

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

Med udgangspunkt i fotos af
børn og voksne i hverdagssituationer på skolen, arbejdes der i
mindre grupper med hvert sit
maleri, akryl på lærred evt. kombineret med blandingsteknikker.
I dialogen om fotoet, afgrænsningen af billedfladen, farvevalg
og komposition, formuleres oplæg, tanker og visioner om skolens liv og værdier. Fotografiets
ofte simplificerede og snapshotmimende udtryk omsættes i denne proces til et
abstrakt og mere kunstnerisk personligt bud på
tidstypiske billeder.
De færdige værker, som efter oplæg fra kunstneren 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.
HJEMMESIDE: www.thomaslunau.dk
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Realisme - gengivelser af virkeligheden
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.

På Tønder Handelsskole fik jeg f.eks. 3
klasser og lod dem ”kunstbattle” mod
hinanden.

Så skal vi bygge et billede op ud fra collage princippet dvs. lim, saks og forskellige udklip. 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.

Eftersom ikke 2 elever er ens, fandt jeg
forskellige områder i processen, hvor
hver elev fik et ansvarsområde.

Når så alle elever har lavet en collage,
skal den overføres til et lærred, en væg
eller en plade.
Det foregår med blyant.

Vi havde ”slaverne”, som tog sig af alt
det tunge arbejde (i Tønder malede vi
f.eks. på større træplader), og
”muserne”, som dokumenterede hele
forløbet og stod for alt det skriftlige - bl.a.
invitation til fernisering og kontakt til
pressen.

Så skal der males og farvelægges.
Når projektet er færdigt, vil alle elever stå
med et helt unikt kunstværk i form af et
maleri.
Jeg har også haft super positive resultater ved gruppeprojekter, hvor flere har
arbejdet på et billede.

CFU

Kristian Vodder Svensson

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

De skulle bygge et billede op og derefter
i fællesskab male det.

Vi havde de kreative, som skulle male,
de praktiske som skulle sørge for, at der
var materialer.

Resultatet blev 3 malerier på 3x2 meter,
som stadig hænger på Tønder Handelsskole.
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Huller i suppen - visuelle gerninger

Vil I udfordres med en Billedkunstnerisk workshop, der rykker ved elevernes idé og mening om,
hvad billedkunst er og kan, er denne workshop
noget for jer.

Workshoppen handler fundamentalt om processen fra idé til færdigt værk.
Det er igennem processen, at man får indsigt og
en fornemmelse af, hvor grænsen går.

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 begrebshorisont.

”Hvis man ikke går hele vejen, er der ingen
grund til at gå” A. Jorn

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 elevernes 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.

CFU

Udover oplæg og introduktion vil der være praktiske øvelser i arbejdet med materialer samt eksempler fra moderne kunst til inspiration undervejs. At se på andres kunst åbner elevernes øjne
til bedre at forstå sig på billedkunst, blande begreber og få inspiration til at skabe noget selv.
”Vi laver en stor suppe med elevernes individuelle
krydderier, så det smager i mange retninger. Denne ret serveres som ét fælles kunstværk til alles
øjenåbner.”
Rasmus Danø
Hvis I har specielle ønsker - eksempelvis at tilknytte forløbet til et særligt emne/tema, som eleverne arbejder med i et eller flere fag - kan det
arrangeres.

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

Rasmus Danø

Af medier, der kan arbejdes med, er;
Maleri, Grafik, Skulptur, Mosaik og Collage.
Jeg har mange års erfaring som huskunstner gennem CFU, Statens Museum for Kunst og Billedkunstneriske 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
SE MINE VÆRKER PÅ: www.siofc.com
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Kunst LAB 21 - 14 dages forløb med billedkunstner

Samtidskunst bevæger sig i spændende nye retninger med nye udtryksformer, nyt indhold, nye
medier, nye rum. Kunst Lab 21 tilbyder eksperimenterende workshops, hvor vi arbejder med nogle af de nyeste retninger indenfor samtidskunst
med udgangspunkt i egen kunstneriske praksis og
et kig på, hvad der sker på den danske og internationale kunstscene.

2. Tegneserie som kunstværk (comics og humor
som kunstnerisk udtryk).

Kunst Lab 21 vil gerne udforske nye kunstneriske
retninger indenfor samtidskunst.

5. Rum-, kunst- & udsmykningsprojekter.

Kunst Lab vil skabe en dialog med elever og billedkunstlærere 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 maleriske abstraktioner).

CFU

3. Tegnemaskine (tegning som illustration og fortælling, tegning som installationsværk, tegning
og fotografi).
4. Street Art projekter - Sketch Battles, Gaden
som palet. Interventioner i det offentlige rum.
Hvordan man forvandler rum med farver, mønster og motiver og skaber nye rumoplevelser.

Rick Towle

IDÉUDVIKLING OG SKITSERING:
Skitsering, farveprøver, materialeundersøgelser,
kunstneriske eksperimenter, gennemgang af elevernes skitsearbejde:
PROJEKTUDFØRELSEN:
Kunstnerisk sparring og faglige indspark
PROJEKTAFSLUTNING:
Ophængning, udstilling, evaluering og dokumentation af projektet

KUNST LAB 21:
Projektforløb kan opdeles i følgende faser:
INTRODUKTION:
Introduktion ved kunstneren og oplæg over det
valgte tema og genrer indenfor samtidskunst:

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS
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Kreativ udfordring gennem billedkunst

Konfrontationen mellem to eller
flere forskellige miljøer bærer i
sig selv energien til skabelse af
nyt materiale.
En forudsætning for denne udviklingsproces er at turde sætte
trygheden på prøve. Kunsten er
den uforudsigelige legekammerat, der kræver dette offer.
Resultatet er muligheden for
nye spørgsmål og nye svar andre vinkler på ”sagen”.
Koden er tillid og dialog.
At arbejde sig ind i hinandens
forskellige verdner kan sammenlignes med at bearbejde fx
et maleri.
Man har et udgangspunkt, men
kender ikke resultatet af arbejdsprocessen. Lytter man i
processen til billedet/værket,
kan resultatet pludselig skabe
sig selv.
Hermed tilbydes et 14 dages forløb med en rejse
ind i kunstneriske discipliner som:
Maleri:
Storformat med samarbejde, små/store selvstændige værker og dialog om arbejdstitler.
Tegning:
Storformat med samarbejde, små/store selvstændige værker og dialog om emner.
Akvarel/Tusch/Blyant:

CFU

Jørgen Rosengaard
med forskellige temaer.
Installation:
Byg en tidsmaskine eller en farverig uro.
Trykgrafik (hvis skolen råder over
en trykpresse),
Koldnål (non toxic) på metal og
pap.
Udsmykning eller Landart er også en mulighed.
Til de enkelte medier er tilknyttet
materialelære, farvelære, komposition, perspektiv, historie og
grundteknikker.
Der kan vælges én eller flere medier alt efter behov og interesse.

Forskellige emner som landskab, model og opstilling bearbejdes selvstændigt og i grupper.
Mix-media:
Tingfinderen slippes løs og blandemaskinen startes, kodeordet er komposition og farver.
Skulptur:
Figur, fabeldyr, portræt, huse, stole etc. i forskellige udfordrende materialer.

Forløbet henvender sig til alle
elever, der gerne vil udfordres og
udvikles i den kreative verden,
det hele er direkte omsætteligt,
så der er rig mulighed for at erhverve et ganske
anderledes ”kørekort” til hverdagen.
Udgangspunktet er den enkelte elev og klasse,
men mulighederne er rigtig mange, så lad os mødes, bruge dialogen og sammen finde det fundament, vi vil bygge på.
www.jorgen-rosengaard.com

Relief:
Gips, metal, ler, sand og pap/papir m.m. angribes

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS
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Sy en skulptur

Vivi Linnemann

Et kunstværks tilblivelse, fra brainstorm til fernisering, sammen skaber vi et tre-dimensionelt kunstværk
PROJEKTFORLØB:
Skulpturen kan blive på skolen, biblioteket eller i en virksomhed, så projektet kan
slutte med en fest.
I en energisk brainstorm, laver vi tegneøvelser, hvor absolut alle kan være med.
Idéerne omsættes i fællesskab til en abstrakt skulptur, som vi til sidst syr sammen i hånden og udstiller. Der rokeres
rundt mellem male- klippe- sy- grupperne, hvorefter der er mulighed for at vælge
fokus. Samtalen flyder let i det intense
univers der opstår, mens der males, klippes og syes. Her finder vi frem til historien 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. Minecraft. Titlen eller navnet på værket, tager
afsæt i lokale begivenheder,
kendte ordspil eller palindromer. Forslagene afprøves i et uformelt, innovativt
visuelt formsprog.
Undervejs udforskes maleteknik og materialer, og vi taler om farvelære, visuel
kommunikation og symboler i hverdagen.
Evt. ser vi på et par af kunsthistoriens
materialemæssigt overraskende helte og
heltinder.

CFU

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 bearbejde 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 Linnemann de anvendte materialer. Skolen
sørger for afdækning, forklæder, pensler,
sakse, nåle, bomuldsgarn, mulighed
for ophæng - og plads til store armbevægelser.
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

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

Skoleåret 2017-2018

19

KUNST

To forløb med en billedhugger/skulptør

Trine Maria Høy

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 sammen 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 skulpturer. 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 enkelt klasse (og max. en årgang) ad gangen: 33 timers 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 kropskultur 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.

CFU

Hvor mange: Jeg arbejder meget gerne med en
enkelt klasse (og max. en årgang) ad gangen:
33 timers workshop og 7 timers forberedelse, møder.

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.

Om kunstneren:
Hjemmeside: www.tmh-kunst.dk
Trine Maria Høy er uddannet billedhugger på Det
Fynske Kunstakademi samt Kunsthochshule Berlin.
Hun har ved siden af sin kunstneriske virksomhed,
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Grafikstationen

Birgitte Haahr Lund

GRAFIKSTATIONEN er et mobilt grafisk værksted, som faciliterer vidunderlige workshops i samarbejde med skolen.
Der leges, fortælles og skabes unikke grafiske tryk, værker og produkter, alt
sammen fra den mobile grafiske ramme!
Workshoppen indeholder altid et eller flere elementer, der har med den klassiske grafiske trykproces at gøre. At skabe og udtrykke med hænderne og vægten af håndværket i den kunstneriske proces er essentielle byggesten i forhold
til det, der gøres.
Man blander de klassiske teknikker med forskellige nye digitale teknikker og
processer. Magien opstår ofte i mødet mellem det analoge og det digitale udtryk!
Birgitte Haahr Lund står bag GRAFIKSTATIONEN.
Hun er en dansk kunstner og illustrator med en Master i Illustration fra Designskolen Kolding samt en Master in Fine Art from Central Saint Martins College
of Art and Design i London. Birgitte har arbejdet som kunstunderviser siden
2004, både i Danmark og i England.
www.grafikstationen.com
www.birgittehaahrlund.com

CFU
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Kunst i det offentlige rum—streetart

Phuc Van Dang

Målsætning med
Jeg afholder sjove og kreative Street Art Workshops, der henvender sig til alle skoler, klubber og institutioner, for børn og unge. Deltagerne får en sjov og kreativ oplevelse, hvor de får afprøvet deres kreativitet,
samarbejdsevner, teknikker og eksperimenterer med forskellige temaer, samt opnår glæden ved at se deres idé fremvist på store vægge eller store plader. Efterfølgende kan man bruge deltagernes værker til at
hænge op og udsmykke skolen eller institutionen med.
Forløbet med Street Art Workshop
Som introduktion ser vi på forskellige Street Art værker fra forskellige kunstnere. Vi får også en snak om
hvilke budskaber Street Art kan indeholde. Alt sammen materiale der senere anvendes som inspiration til
deltagernes egne Street Art udtryk. Deltagerne deles op i grupper på 3-6 personer, som får til opgave, under min vejledning, at samarbejde om at lave Street Art på en plade eller væg. Deltagerne lærer, hvordan
man arbejder fra storytelling til et færdigt værk. Workshoppen går ud på, at de unge får lov til at prøve at
forsøge sig frem i forskellige teknikker inden for Street Art: Tape, pasteups, stencil og plakat collage. Skolen
dækker selv udgifter til alle materialer: Plade, tape, saks blyanter, farvekridt, papir og maling.
Kort om Phuc Van Dang:
Jeg har en baggrund som Grafisk Designer fra Højer Design Seminariet og arbejder i krydsfeltet mellem
design, kunst og kultur. Jeg har bl.a. udarbejdet grafisk design for TDC Udvikling, produkt design til Bolia
samt visuelt materiale og vægudsmykninger for private og offentlige virksomheder. Mit hjerte brænder for
Street Art i det offentlige byrum - hvor jeg selv, mine værker og beskuerne mødes i øjenhøjde. Jeg har bidraget med mine værker på en række festivaler og har opført udstillinger i Danmark, New York, Barcelona
og Tokyo.
Derudover har jeg afholdt en del workshops, bl.a. for folkeskoler, gymnasier, biblioteker og gennem Horsens Billedskole. I kunstneriske teknikker, som porcelænsmaling, tegning, maleri, skulpturer og i kunstneriske processer, som storytelling, social design og re-design/genbrugskunst. Jeg arbejder med storytelling og
kreativitet på tværs af medier og kulturer. Min store interesse er transformationen fra storytelling til design
og koncept.
Hjemmeside: www.phucvandang.com
Instagram: Phucisme

CFU
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Fantasi, koncentration og sans for logik

VI VIL FREMELSKE KREATIVITETEN
Den vokser fra vores indre kerne. Fantasi, koncentration og sans for logik.

Kreativitet kræver godt håndværk, for at få kunstnerisk værdi.
Processens rygsøjle er ”Det Magiske Hvis”, som til
stadighed udvikler deltagernes fantasi, koncentration og sans for logik.
Deltagernes kropsbevidsthed udvikler vi gennem
fysiske lege, masker og karakterarbejde.
Sprogbevidsthed og udtale styrkes gennem replikbehandling, tekstarbejde og stemmeøvelser.
At have en dialekt er en fordel.

Skuespilleren Lene Poulsen guider inspirerede
teaterprocesser “fra idé til færdig forestilling” med
børn og unge.
Jeg tilbyder et forløb, hvor eleverne bruger den
professionelle skuespillers værktøj til at udvikle et
stærkt selvværd.

Kurset kræver nærvær og har en væsentlig bivirkning: Det eliminerer mobning.

Eleverne får mulighed for at formidle historier fra
deres egen verden.
Gennem fysiske og mentale øvelser udviklet af
Stanislavski, Earl Gister, Keith Johnstone, og ved
hjælp af øvelser, udviklet og gennemprøvet af mig
selv, skaber vi et fagligt grundlag i gruppen.
Ud fra det faglige grundlag begynder vi at opleve
hinanden på en ny måde. Vi får et fælles sprog.
Vi skaber den essentielle arbejdsro, som giver
deltagerne mulighed for at udvikle sig ud fra hvor,
de er, lige nu.
Arbejdsro er nødvendig for at kunne være tryg nok
til at give et levende scenisk udtryk.
Ud fra både nysgerrighed og disciplin fremelsker
vi børnenes lyst til at udfolde sig.

CFU

Lene Poulsen

VI ARBEJDER MED SAMSPIL
I samarbejdet bliver vi opmærksomme på vores
reaktioner på hinanden, på stedet, på rekvisitterne
og på situationerne i det hele taget. Derved skærper vi vores sans for ægthed.
Ægthed er det samme som autenticitet, og det er
dét, det hele drejer sig om.
Deltagerne bliver trænet i at være tolerante overfor hinandens særligheder.
Det er derfra deres kreativitet skal vokse.
Eleverne lærer sig selv og hinanden bedre at kende, og opnår derigennem gensidig respekt.

ALLE KAN VÆRE MED
Her er ingen tabuer, men højt til loftet og underfundig humor på kurserne,
Jeg arbejder med at lære eleverne at søge i den
rigtige retning, så de kan hjælpe sig selv og hinanden videre, når jeg ikke lige er ved hånden.
Resultatets udtryk bliver ekstra godt, hvis projektet
er et samarbejde med lokale lærere i andre kreative fag.
Vi spiller mange gennemspilninger og holder generalprøve før en egentlig premiere for et indbudt
publikum.

Eleverne vil i dette forløb, med den rette omsorg,
improvisere en forestilling frem, som handler om
deres eget liv.

Maks. 30 deltagere.
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Børn, dans og scenekunst i Syddanmark

OPRIDS:
I huskunstnerprojektet vil børn og unge blive inviteret til
at være en del af den kunstneriske proces i forhold til
opbygningen af en performance. Med afsæt i Vygotskys ’zone for nærmeste udvikling’ tages der udgangspunkt i de unge selv, og projektet vil derfor altid være
tilpasset målgruppens niveau. Vi vil fælles arbejde
med: koreografi, formidling, udtryk, rytme, fællesskab
og kommunikation.
Målgruppe:
Børn og unge op til 19 år.
BESKRIVELSE:
Dette huskunstnerprojekt er et samarbejde mellem
CFU og Freestyle Phanatix.
Projektet skal give børn og unge inspiration, indsigt,
værktøjer og lyst til at kaste sig ud i kreative og kunstneriske projekter på egen hånd.
Vi vil fælles udforske de muligheder, der ligger i breakdance som kunstform.
Breakdance, der blev skabt tilbage i 1970’ernes New
York, er en fortsat engagerende og spændende dansestil, hvorigennem unge mennesker kan udtrykke sig
selv, have det sjovt, motionere, opbygge selvtillid/
selvværd og lære at samarbejde og støtte hinanden.
Der foreligger også en mulighed for at bytte dansen ud
med Beatbox, og vi vil her i fællesskab udforske hvor
tilgængeligt dét at skabe musik kan være med det mest
fantastiske og lettilgængelige (og komplekse) instrument – kroppen.
Uanset hvilket udtryk der skabes med kroppen, vil en
del af processen også være at opdage kroppens potentialer på en ny måde, at lytte til dens muligheder i ste-

CFU

det for at fokusere på dens begrænsninger. Dette mener vi er et meget væsentligt læringsperspektiv på metaniveau.
I løbet af projektet vil eleverne komme til at blive overraskede og forbløffede over sig selv, mens de lærer
basistrin og bliver medskabere af deres egen forestilling.
Selve forløbet er designet til, at eleverne skal opbygge
selvtillid og forstærke ideen om, at et hvilket som helst
mål er opnåeligt - hvis man virkelig vil det og arbejder
konsekvent hen imod det.
Uanset om det er faglige mål der skal opfyldes, om der
er fokus på udviklingen af elevens alsidige kompetencer, elevens generelle dannelse og/eller læring, så er
oplevelsen og erfaringen der fås ved deltagelsen i projektet både givende, lærerig og kompetencegivende.

Freestyle Phanatix

· Efter projektets afslutning gennemføres en evaluering, hvor både lærere, elever og artister indgår.
FORLØB OG TIMER:
· Forløb: 3,5 timer per dag/5 gange om ugen/2 uger
(35 timer ialt)
· Forberedelse artist: 3 timer
· Evaluering: 2 timer
· Timer ialt: 40
(Der er også mulighed for at have et komprimeret
forløb på færre dage.)
HJEMMESIDE: phanatix.net

PERFORMANCE:
Projektet munder ud i en performance, der opføres på
den aktuelle skole.
Projektets fokus er ikke selve optrædenen.
Alligevel inkluderer vi denne optræden i projektet, da
den dels udgør en motivationsfaktor for børnene og de
unge, og dels kan give dem en succesoplevelse samt
blod på tanden for at arbejde videre med de nye kompetencer, efter at projektet er afsluttet.
MEDIER OG EVALUERING:
· De lokale medier i området omkring skolen vil blive
informeret om projektet.
· Drama-, idræts- og/eller musiklærere vil blive
inddraget med henblik på at kunne arbejde videre
efter projektets afslutning.
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Dans som scenekunst
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.

MÅLGRUPPE: 3.-5. klasser
BAGGRUND/INSPIRATION
Dans er sjovt, dans er udtryk, dans er
et fedt groove og dans er altid I udvikling. Sammen med en danser/koreograf
Sofie Christiansen, kan din klasse skabe historier og koregrafier, som til sidst
bliver vist som en lille danseforestilling.
Inspiration til projektet er sART’s forestillingen ”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 oplevelse eller et øjeblik, som engang var nyt,
men som er røget om bag i skuffen,
fordi de nu har prøvet det rigtig mange

CFU

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 følgende elementer:
Hver gang begynder vi med at varme
kroppen op, hvor børnene får lidt indblik i, hvad det kræver at kunne styre
sin krop.
Vi vil også lave en masse kreative lege,

Sofie Christiansen sART Danseteater

hvor de automatisk vil komme til at bevæge 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 kroppen, som de ikke har så meget kendskab 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 udgangspunkt i billeder og lyde i musikken – til forskel fra fx tællinger.
SKABENDE OPGAVER
Med udgangspunkt i temaet ”Bagest i
skuffen” arbejder vi med at finde historier frem. Først med ord, siden med bevægelser. Børnene vil få improvisatoriske opgaver hovedsagelig igennem
leg, så det ikke handler om at præstere, men om udføre noget, nå et (del)
mål, og at udtrykke sig.
VISNING
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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 spørgsmål m.m., så vi alle kan forberede os
bedst muligt på at samarbejde i projektugen.
CV
Sofie Christiansen er kunstnerisk leder
og koreograf for sART Danseteater. Et
danseteater, der producerer danseforestillinger på Fyn, senest med anmelderroste 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 Haderslev med forestillingen ”Spis min
gris”.
HJEMMESIDE:
www.sartdanseteater.dk
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Teater kan danne ramme for en fordybelse i en skabende proces, hvor personlige
indtryk af verden omformes til æstetiske
udtryk. Herigennem kan den enkelte reflektere over og kommunikere om sig selv
og verden og derved opnå en større
kropslig og følelsesmæssig forståelse af
det ydre og af det indre.
Alt dette foregår i et trygt rum, fordi teater
som medie er beskyttet af fiktionen gennem hele processen. Vi leger bare ”som
om”. Her kan man udtrykke det usigelige
og kan nærme sig emnerne sanseligt og
følelsesmæssigt uden konsekvenser.
”En kunstnerisk fremstilling af livet” En uges forestillingsforløb med hele
skolen som medskaber
Skal I lave en forestilling på jeres skole,
hvor I ønsker at give et ordentlig pust til
fællesskabet, og hvor eleverne er medskabere af produktet?
Formål:
 Skabe en forestilling på fem dage, hvor
den enkle elev er en real medskaber og
føler ejerskab for produktet.
 Den enkelte elev har mulighed for at udvikle sig i, for dem, kendte og nye æstetiske medier.
 Lærere og elever kan arbejde på tværs
af alderstrin og i nye gruppekonstellationer.

CFU

Teaterforløb med en scenekunstner

 Skabe fællesscener i forestillingen, hvor
alle elever er på scenen samtidigt, for at
styrke fællesskabet.
 Tryghed. Et forløb, hvor jeg som rutineret
instruktør og tovholder fører skolen gennem den skabende proces frem til forestilling.
Projektbeskrivelse:
Før ugens start mødes jeg med lærerkollegie og finder sammen med jer et relevant emne, som vil være udgangspunkt
for den skabende proces.
Her beslutter vi hvilke æstetiske arbejdsgrupper, skolens elever skal inddeles i.
Der skal være mindst en lærer som tovholder på hver gruppe.
Grupperne moduleres altid ud fra skolens
forudsætninger. Jeg står oftest for teatergrupperne.
Jeg klæder jer på til forløbet, så alle lærere føler sig trygge ved at være i det skabende kaos og har tillid til, at vi ror trygt i
havn.
Ugen vil starte med fælles ryste-sammen
øvelser samt fordybende arbejde, hvor
eleverne producerer ud fra det valgte emne. Jeg vil sørge for, at de forskellige ideer flettes sammen og at alle grupper har
noget at lave. I slutningen af ugen arbejder grupperne mere og mere sammen.
Der vil være gennemspilninger og gene-

ralprøve, før vi spiller forestilling for publikum om fredagen.
Aldersgruppe: 0.-9. klasse, efterskoler
og gymnasium
”Stanislavskijs system” og ”Den abstrakte sceniske performancekunst”
- to teater-tekniske forløb
Stanislavskijs system
Forløbet tager udgangspunkt i Stanislavskijs bog ” En skuespillers arbejde med
sig selv”. Den første del handler om skuespillerens indre teknik, det psykologiske
aspekt. Den anden del omfatter skuespillerens ydre teknik og koncentrerer sig om
det fysiske arbejde, så som bevægelse og
stemme. Hensigten med systemet er, at
skuespilleren kan udtrykke rollens indre liv
i en kunstnerisk og scenisk form, hvor
sindsstemninger udtrykkes gennem simple fysiske handlinger. Vi gennemgår
hvert enkelt element i systemet.
Den abstrakte sceniske performancekunst
Performancekunst referer oftest til en form
for avant-garde eller konceptuel kunst,
som er vokset ud af de visuelle kunstarter.
Gennem teaterkunstens tre grundelementer forløb, figur og rum vil vi udforske performancekunstens mulighed til at formidle
et budskab til tilskueren.
Vi vil bl.a. arbejde med den fysiske krop,
montagedramaturgi, symboler og benspænd. Arbejdet vil tage udgangspunkt i
en eller flere af de ti universelle grundfølelser.
Projektbeskrivelse for ”Stanislavskijs
system” og ”Den abstrakte sceniske
performancekunst”:
Forløb, der gør svært spiseligt teaterstof
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Pernilla Käthe Kopp
tilgængeligt for dramaelever, og som vil
styrke elevernes sceniske værktøjskasse.
Et intensivt arbejde med Stanislavskijs
system eller Den sceniske abstrakte performancekunst.
Det er en vekselvirkning mellem teori og
arbejde på gulvet - det meste på gulvet.
Vi arbejder sammen og i grupper.
Begge forløb ender ud i en visning.
Forløbene kan også ses som et indspark
til dramalæreren på jeres skole.
Undervisningsplanerne gives videre til
dramalæreren, og der er mulighed for en
samtale efterfølgende, så det kan berige
lærerens videre praksis.
Aldersgruppe: For dramaelever fra 5. klasse, efterskole og gymnasium.
Undervisningsforløbene moduleres efter
alder.

Kort om Pernilla Käthe Kopp
Pernilla Käthe Kopp er en rutineret udøvende dramalærer fra Den Frie Lærerskole. Hun har i over 5 år arbejdet på efterskoler, friskoler, højskoler og på Børn og
Unge Teatret i Svendborg som dramalærer, samt instruktør og tovholder for forestillinger.
Foruden undervisning har hun en baggrund som professionel scenekunstner og
er udøvende performancekunstner.
Pernilla har et godt øje for den enkelte
elev og processen samt et skarpt kunstnerligt blik, hvor hendes teaterundervisning efterstræber et højt kunstnerisk niveau.
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Novelleworkshop

FORFATTER
BESKRIVELSE

Novellegenrens form undersøges gen-

Novelleworkshoppen er rettet mod fol-

nem læsning af et mindre udvalg af

keskolens ældste klasser og arbejder

danske samtidsnoveller, og herved

ud fra de fire hovedområder i fællesmål

skærpes elevernes viden om analyse-

for 9-10. klasse i dansk: Fremstilling,

metoder og forståelsesstrategier. Ved

læsning, fortolkning og kommunikation.

at læse, diskutere og analysere, hvor-

Mia Degner

dan en novelle er bygget op, opnår
På Novelleworkshoppen arbejder vi

eleverne et overblik over den samlede

med:

fremstillingsproces fra idé til færdigt

 at skrive og læse noveller

produkt. Hovedvægten ligger dog på

 at undersøge og forstå, hvordan en

de praktiske øvelser, hvor eleverne

novelle er bygget op

 at skrive, så det fænger
 at bruge sproget bevidst og rytmisk
 at læse op for et publikum.

selv får lov at prøve kræfter med skrivningen.
Et workshopforløb afsluttes altid med

OM KUNSTNEREN MIA DEGNER ER FORFATTER.

produktion af en færdig tekst, som læ-

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

ses op for klassen. Eleverne lærer her
Novelleworkshoppen skærper elever-

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

at give skriver- og læserorienteret re-

nes evner og lyst til at skrive ved at gi-

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

spons og at læse op for et publikum.

ve dem mulighed for at fremstille egne

bejde med tre øvrige forfattere.

Eleverne styrkes på denne måde i at

fiktive tekster. I processen har vi fokus

tilpasse kropssprog og stemme til

på skriveværktøjer, valgte emneområ-

Hun har desuden beskæftiget sig med kunst- og dokumentarfilm som

kommunikationssituationen.

instruktør og manuskriptforfatter.

Målgruppe 7.-10. klasse.

Læs mere på: http://fodnoter.wordpress.com

der, problemformuleringer og dramaturgi som basis og ramme for fortælleglæden.

CFU

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS
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FORFATTER

Poetry Slam - Digte og historiefortælling i øjenhøjde
ELEVANTAL: Maks. to til tre klasser ad gangen.
POETRY SLAM-WORKSHOPPENS OPBYGNING:
Modul 1: Generel elevforberedelse og gennemgang af forskellige former for mundtligt
båren litteratur i den almindelige undervisning 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.

Peter Dyreborg

Poetry slam er en sjov og engagerende måde at
give børn og unge (og dem, der er ældre) en imødekommende, nærværende og medrivende oplevelse 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 noget 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 tværfagligt samarbejde mellem to så vidt forskellige fag
som idræt og tysk.”

CFU

Citat Peter Dyreborg i Gymnasieskolen
Poetry slam er en konkurrence i poesi i bred forstand, og omfatter både digte, prosa, historiefortælling, comedy, sang, rap, impro og meget mere.
Peter Dyreborg, dansk mester, har optrådt på gågaden i Frederikshavn, såvel som på Det Kongelige 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.

Forløbet afvikles typisk med ugentlige dagsbesøg
over en periode på tre til fire uger, hvor eleverne
har hjemmeopgaver indimellem eller arbejder videre sammen med lærerne i den almindelige undervisning, men en anden struktur kan tilrettelægges.
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

MÅLGRUPPE:
Folkeskolens ældste klassetrin, gymnasiet mv.

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS
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FORFATTER

Sort/hvid - og alle nuancerne imellem
Album, ligesom albino, betyder i grunden hvid,
blank, ubeskrevet. Og det er netop hvad albummet er.
Det er hvidt, indtil vi selv fylder det op med fortællinger. Idet vi skaber fortællinger bruger vi bestemte 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 definere fortællingen.

Foto: Robin Skjoldborg

Med udgangspunkt i sin bog Sort/Hvid +
(Gyldendal 2012) handler dette forløb om barndom 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 fortæller den.

CFU

I forløbet arbejdes der med særligt fokus på billede og tekst. Der gennemgås forskellige måder at
skabe albums på, og der lægges vægt på en bevidstgørelse af ’fortællerens’ egen rolle i skabelsen af historien.
Herefter indkredses aktuelle fortællinger fra elevernes egen verden, og vi beslutter i fællesskab
hvilken historie den enkelte elev skal arbejde videre med. Denne periode består af praktisk kunstnerisk arbejde med feedback fra kunstneren og fra
grupper blandt eleverne. Sidste fase består af produktion 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 historie fra flere forskellige vinkler.

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

Janus Kodal

OM HUSKUNSTNEREN:
Forfatteren Janus Kodal er født og opvokset i
Aabenraa. Han har gået på Forfatterskolen i København, undervist samme sted samt på flere andre skoler som lærer i skrivekunst. Han debuterede på forlaget Gyldendal i 1991 og har siden udgivet en lang række bøger, senest Sort/Hvid+
(Gyldendal 2012). I oversigtsværket Danske Digtere i det 20. århundrede beskrives Kodals forfatterskab således: ”Forfatterskabet fungerer på
mange måder illustrativt i forhold til den bevægelse, den danske lyrik foretog fra 80erne og op igennem 90erne. Forbindelsen til 80er lyrikken er
åbenlys i Antologis digte, som for en stor dels vedkommende tager afsæt i storbyrummet og tematiserer eksistentiel søgen i såvel den postmoderne
værdiløshed og kærligheden. Ingentings mestre
undersøger også eksistensen, men arbejder med
et minimalistisk udtryk. I de seneste samlinger foretager 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.
HJEMMESIDE:
www.januskodal.dk
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FORFATTER

Tag på ordet - forløb for 5.-7. klasse
historier, og hvad er en historie for noget?

At digte en god historie er ligesom at bygge at hus. Først laver du en skitse; du
forestiller dig, hvad din historie skal handle om, og hvad du vil have med i den;
hvordan dit hus skal se ud.
Måske skriver du dine tanker ned, måske
tænker du dem bare, måske diskuterer
du dem med andre, eller også gør du lidt
af det hele. Så støber du fundamentet og
lægger grunden til din historie.
Du fortæller for dig selv, skriver ned, fortæller igen og skriver. Først derefter går
du i gang med at bygge selve huset; en
hel tekst. Men så opdager du, at du har
glemt at tænke på det vigtigste. Der skal
jo tag på! Taget kommer først på historien, når du har redigeret den; derved gør
du din historie beboelig, for andre.
Til sidst holder du en stor fest og inviterer
alle, du kender, til kransekage og oplæsning!
METODEN:
Tag på ordet er en workshop om forløbet:
Mundtlighed - skriftlighed - oplæsning. Vi
begynder med at arbejde mundtligt. Hvordan kommer man i gang med at fortælle

CFU

Vi fortæller dem og redigerer dem. Alt
sammen mundtligt fordi det er den nemmeste og hurtigste måde at redigere på.
Man blot skal sige noget andet end det,
man sagde før. Når vi er tilfredse med de
mundtlige fortællinger, har vi det første
produkt en fortælling. Nu transformerer vi
fortællingerne i et nyt medie, den skriftlige historie.
Vi skriver fortællingerne ned, bearbejder
dem, så de passer til skriftlighedens krav
og får små præcise 1-siders skriftlige historier.
Til sidst arbejder vi med teksternes sprog
og rytme, så de kommer til at ligge godt i
munden, og vi får lyst til at læse dem højt
for andre.
Det tredje resultat teksten som lyd i en
oplæsning.
TRE MEDIER MED SAMME HISTORIE:
Den fortalte historie som aldrig er ordret
den samme fra gang til gang, fordi fortælling altid er improviseret over en kendt
handling. Teksten, som litteratur med en
præcis struktur og velvalgte ord som ikke
kan ændres.
Endelig oplæsningen som kræver at
sproget igen tillempes et mundtligt udtryk
af mundret rytme og flow, men uden fortællingens improvisation.

Hans Laurens & Mia Degner

MÅLET:
Tag på ordet giver eleverne en oplevelse
af sproget som et sanseligt, plastisk redskab. Gennem arbejdet med at digte små
historier, får eleverne erfaring for forskellen på det talte og skrevne sprog. De forstår den tætte sammenhæng mellem de
to og får en klar idé om mundtlighedens
og skriftlighedens kvaliteter. Målet er at få
eleverne til at bruge sproget, både det
mundtlige og det skriftlige, til at skabe
smukke, klare og præcise fortællinger/
tekster, som er lette at læse op.
FORLØBET:
1.dag: Fortælling og oplæsning - intro
eksempler. Små fortællinger
2. dag: Jagten på historien. Dataindsamling
3. dag: Mundtlig fortælling, 5 min. historier i grupper. Redaktion mundtlig og storyboard
4. dag: Fortælling fra scenen for en anden klasse
5. dag: Skrive ned. Fra fortælling til
tekst
6. dag: Dramaturgi frem og tilbage mellem mundtlighed og tekst
7. dag: Fra tekst til oplæsning
8. dag: Den korte og den lange tekst.
Redaktion og skærpelse af tekst
9. dag: Træningsoplæsning. Produktion
af ”bøger”- origanibøger
10. dag: Oplæsning og fortælling samt
præsentation af bøger

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

LIDT OM KUNSTNERNE:
Mia Degner. Forfatter. Debuterede på
Gyldendal i 2012 med den roste digtsamling ”En lodret drøm”, ”Kort over Himlen” (Gyldendal 2014) og har desuden
beskæftiget sig med kunst- og dokumentarfilm som instruktør og manuskriptforfatter.
Mia interesserer sig for sammenhængen
mellem det talte og skrevne sprog og har
i flere år samarbejdet med historie - fortæller Hans Laurens. Hun underviser
desuden pædagogstuderende i Dansk,
Kultur og Kommunikation på University
College Sjælland.
Læs mere på: www.kulturopa.dk
Hans Laurens. Fortæller og leder af ”Gi
en Historie” og medejer af Best Tellers.
Har været fortæller i 25 år.
Har interesseret sig indgående for kvaliteten af børns talte sprog. Kendt for Fortællekonkurrencen ”Gi en Historie” og
senest for succesen Tegne Battle på en
række sønderjyske skoler i 2012 og
2014.
Læs mere på: www.gienhistorie.dk
KAPACITET:
2 klasser om dagen.
Den endelige plan aftales.
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FORFATTER

Skriv selv - med Disa skriveværksted

Marianne Gade

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 grænseoverskrivende og igangsættende møde med det skrevne sprog, ifølge
deres lærere.

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

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

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

CFU

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.

HJEMMESIDE
www.mariannegade.dk

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS
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ARKITEKTUR/HÅNDVÆRK/DESIGN

Claymation er en sammentrækning af ordene:
clay = modellervoks og animation.
Animation er et fantastisk værktøj til at forklare
komplekse historier og sammenhænge. Arbejdsprocessen 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 animationsfilm; idéfase, udvikling af historien, tegneog byggefase, billed- og lydoptagelser og redigering af den endelige film.
MÅLGRUPPE
Elever fra 5. op til 9. klasse

Claymation Workshop - Modellervoks-animationsfilm Tina Klemmensen
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 transformitet.
Herefter består workshoppen af alle de processer,
man skal igennem for at producere en professionel animationsfilm.
FØRST
Designprocessen, hvor vi laver narrativitetsøvelser, story boarding, visualiserings- og symboløvelser, som klæder eleverne på til stort set at kunne
fortælle deres historie i billeder alene.
Herefter producerer vi kulisser og rekvisitter i karton, mosgummi, skumpap osv. udfra vores storyboard.
Som det næste optager vi billederne og laver lydsiden.
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 Oscaruddeling og publikumspriser.

ELEVANTAL
25 stk. pr. forløb

CFU

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

TEMA
For hver enkelt workshop skræddersyes efter målgruppens alder og ønsker.
PRAKTISK
Jeg medbringer alle materialer til en hel skoleklasse; sakse, limpistoler, skumpap osv. Mens skolen
betaler for karton, modellervoks, malertape, limstænger osv.
Skolen står ligeledes for iPads eller computer.
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Tegn, byg og led med fremtidens bolig

Åben skole tolker Elisabeth Friis som en
måde at se ud af i verden på, men holde
fokus på det lokale miljø, eleverne er forankret i. Derfor tilbydes denne tværfaglige
workshop om arkitektur som en mulighed
for at få praksis og drømme til at forenes.

- en tværfaglig arkitektur workshop
I et af verdens tættest befolkede hovedstad
Tokyo bor folk i huse, der integrerer naturen.
I Mongoliet bor en 1/3 af befolkningen stadig i farverige yurter på den mongolske
højsætte. Lidt udenfor København blomstrer visionerne for fremtidens arkitektur.
Den danske arkitekt Elisabeth Friis har arbejdet 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 yurter.
Eleverne får mulighed for at kigge ud i verden, men skal i opgaverne tage afsæt i deres egen verden, drømme og visioner.
Den nye skolereform lægger op til, at eleverne skal lære på en anderledes og sjovere måde.

CFU

MÅLET ER, AT
- give eleverne en forståelse af rum
- få eleverne til at arbejde tværfagligt i matematik, med målestok og perspektiv
- få eleverne til at drømme og tænke store
tanker
- lære at omsætte 2d tegninger til 3d modeller
- introducere eleverne for begrebet bæredygtighed 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 hjemmet + et foto af den udvendige facade. Derefter definerer eleverne, hvad der er afgørende i forhold til deres drøm om en bolig.
Der diskuteres i grupper om livsformer og
bæredygtighed.
Til sidst skal tegningerne og ordene omsættes til en model i målestok 1:50, så ele-

verne kan få prøvet kræfter med matematikken.
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 magasiner m.m, plastic, pap, karton, genbrugsmaterialer til at bygge modeller i (evt.
gips og modellervoks) + div. tegneredskaber; tusch, farver, akvarel osv.
Der skal regnes udgifter afhængig af projektets 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. Studeret og været i praktik i Japan med besøg i
Mongoliet. Hendes speciale var en byplanlægningsopgave med fremtidige visioner for
hovedstaden i Mongoliet. Arbejder nu for
Politiken Plus og laver byvandringer i Ørestad, med fokus på den nye eksperimenterende arkitektur.
Besøg www.cargocollective.com/0XXX0

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

Elisabeth Victorie Friis

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 undersøge 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 innovative 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 Mongoliet? 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 verdens tætteste befolkede hovedstæder,
Tokyo? Og hvorfor bygger man tehuse i
træerne? En workshop i japansk arkitektur, traditioner og levevis (en emneuge er
oplagt).
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Art Lab - Det gode rum

Jeanette Clemmensen & Anette Kaas

Rum og rammer påvirker i høj grad, hvordan vi
tilgår og arbejder med læring, og hvordan vi agerer, eksperimenterer, reflekterer, stimuleres og
finder ro.

Vi ser på alverdens Rum.
Fra idé gennem proces og udvælgelse skabes et
fælles ”bedste rum” / Læringsrum.

Vi tager børnene gennem et projektforløb med
Rum/ Læringsrum som tema.

Gennem ArtLab arbejder vi med konkrete metoder, der lever op til den nye skolereform og bidrager til implementering og optimering af nye kreative, eksperimentelle, entreprenelle og praksisorienterede læringsmetoder.
Disse metoder åbner for uudnyttede læringskanaler, og der skabes et inkluderende læringsmiljø,
hvor motivation styrkes, og der skabes meningsfuld læring.

Der skabes et Art Lab, hvor vi eksperimenterende
arbejder med skitser, modeller, foto til at beskrive/
visualisere ”det bedste rum”.
”Hvordan er dit bedste rum?”
”Hvordan ser et drømmerum ud?”
”Hvad skulle man kunne lave i rummet?”

CFU

KEND EN KUNSTNER TIL 1/4 PRIS

“Skolen ud i virkeligheden og virkeligheden ind i
skolen”.
I workshopforløbet inddrages dansk, matematik,
natur/teknik, håndværk og design, og der kan med
fordel arbejdes videre med projektet.
TURN2U / Scenograf Jeanette Clemmensen &
Designer Anette Kaas

Skoleåret 2017-2018

