Byg en brændingsskulptur
Beskrivelse
Kom og vær med til at lave en stor brændingsskulptur
med skulptør og keramiker Thyge Thomasen.
Eleverne skal arbejde i små grupper hvor de, gennem
Thyges vejledning, skal skabe elementer til e fælles
brændingsværk. Elementerne skal indeholde mønstre
og figurer. Efter leret tørrer og bliver forglødet, kommer
eleverne tilbage og er med til at bygge skulpturen og
ovnen omkring den op d. 10. marts.
D. 11. marts skal skulpturen fodres med brænde og
brænde hele dagen. Elever og lærere er med en af
dagene i to timer.
Deltagelse i workshoppen forudsætter, at I
deltager enten d. 10. eller d. 11. marts (to timer)
med opstilling og/eller brænding af den store
skulptur.
Den 30. januar og 6. februar varetages workshops ikke
af Thyge Thomasen, men af Børnekulturhusets Louise
Søgaard Nielsen.

Formål
Eleverne bliver præsenteret for ler, arkitektur og
håndværksteknikker, og i denne proces får eleverne
øjnene op for, hvordan man kan arbejde kreativt og
eksperimenterende med ler - og se processen fra vådt
ufærdigt materiale, til de ser den blive brændt og til
sidst stå som en færdig glødende skulptur i
skumringen.
Sted
Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C
I det kreative værksted på 1. sal

Dato

Praktisk information
Udbyder
Børnekulturhuset

Forløbstype

Forløb med formidler

Målgruppe

0. - 10. klasse

Periode
28.01.2020 - 11.03.2020
Yderligere oplysninger til periode
Se alle datoerne under tilmelding.
Alle dagene kan man vælge en workshop
fra kl. 8:30-10:45 eller kl. 11:00-13:15
Varighed
2.25 timer
Dette forløb er gratis
Ved udeblivelse eller afbud senere end 14
dage før opkræves skolen 1200 kr.

Emneområde
Kunst, arkitektur og design
Fag
Billedkunst
Håndværk og design

Kontakt udbyder
Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F

Tirsdag, 28 januar, 2020 - 08:30

8000 Aarhus C

Gratis
Tirsdag, 28 januar, 2020 - 11:00

Tlf. 41 85 66 69

Gratis
Onsdag, 29 januar, 2020 - 08:30
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Gratis
Onsdag, 29 januar, 2020 - 11:00
Gratis
Torsdag, 30 januar, 2020 - 08:30
Gratis
Torsdag, 30 januar, 2020 - 11:00
Gratis
Tirsdag, 4 februar, 2020 - 08:30
Gratis
Tirsdag, 4 februar, 2020 - 11:00
Gratis
Onsdag, 5 februar, 2020 - 08:30
Gratis
Onsdag, 5 februar, 2020 - 11:00
Gratis
Torsdag, 6 februar, 2020 - 08:30
Gratis
Torsdag, 6 februar, 2020 - 11:00
Gratis
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