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En ræv bag øret
Beskrivelse
Børnekulturhuset har lavet aftale med tre billedkunstnere, der alle har stor erfaring med at inddrage børn i den kreative
proces og sammen med dem få frembragt skønne kunstværker.
Det synes vi, at børnene i Aarhus skal nyde godt af. Derfor tilbyder vi:
15 timers workshop med en af kunstnerne sammen med børnene ud på jeres skole/institution inkl. en evt.
fremvisning/fernisering.
Tre af disse timer kan efter ønske konverteres til workshop for lærere/pædagoger. Yderligere tre timer afsættes til
planlægning og opfølgning.
Kunstnere:
Ole Grøn, billedkunstner
Ginette Wien, keramiker (kan først bookes til foråret 2021)
Marianne Thingholm, billedkunstner (kan først bookes til foråret 2021)

Formål
'En ræv bag øret' fremmer børns møde med kunsten og den kunstneriske proces. Gennem et personligt møde med en
professionel kunstner ude på den enkelte skole eller institution udvikles forståelsen for forskellige kunstneriske udtryksformer
og kunstens evne til at udtrykke følelser og holdninger. Projektet vægter, at børnene selv får erfaring med æstetiske
arbejdsprocesser gennem mødet med kunstneren og muligheden for at fordybe sig i den kunstneriske proces.
Sted
Det foregår ude hos jer
Undervisningsmateriale
Download 'En ræv bag øret' kataloget her:
Download fil
eller se kataloget i en online bladreversion her

Praktisk information
Udbyder
Børnekulturhuset
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0. - 6. klasse
Antal
20
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Tidspunkt: Aftales med kunstnerne
1

Varighed
15 timer
4 x 3 timers workshop med børnene. 3 timers introduktion og workshop for lærere/pædagoger.
Pris
2000,- pr. forløb (Momsfrit)
I betaler selv materialer.
Den reelle pris for dette forløb er 6300 kr. I betaler 1/3 af denne pris; der kan derfor ikke søges støtte til forløbet gennem ULF
i Aarhus.
Emneområde
Tværfaglige tilbud

Kontakt udbyder
Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C
Tlf. 41 85 66 69
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Børnekulturhuset
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA

Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend
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