LAND ART

Billedkunstens Dag fejres
landet over den 17. marts 21.
På grund af Corona-situationen
har Børnekulturhuset valgt at
fejre dagen i to uger
- udenfor i dagtilbuddene!

ET GRATIS TILBUD OM KUNSTNERBESØG TIL BØRNEHAVER
I ANLEDNING AF BILLEDKUNSTENS DAG 2021

ALFEBO
BYG ALFER OG ET BO TIL DEM
SAMMEN MED KUNSTNER SØREN LYNGBYE

I anledning af Billedkunstens Dag, kan I gratis få besøg af billedkunstner Søren Lyngbye, som vil hjælpe jer med at lave
LAND ART udenfor i jeres daginstitution.
Søren Lyngbye kommer på besøg i jeres institution en hel dag, hvor I sammen skal lave en hule af grene og tørv - et
alfebo. Og så skal I lave en masse alfer - af rundstokke, kyllingenet, alufolie, gipsgaze og maling - som skal flytte ind i
og ovenpå den nybyggede hule.

Målgruppe: Børnehavebørn
Sted: udenfor i jeres institution
Pris: Gratis
Hvornår: den 9. eller den 11. marts 2021 kl. 9:00-14:00
Tilmelding: https://www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/lav-et-alfebo
For yderligere information kontakt: Børnekulturhuset, Malene L. Thomassen, malyt@aarhus.dk

KÆMPE REDE MED ÆG
BYG EN KÆMPE REDE OG LAV STORE ÆG TIL
SAMMEN MED KUNSTNER SØREN LYNGBYE

I anledning af Billedkunstens Dag, kan I gratis få besøg af billedkunstner Søren Lyngbye, som vil hjælpe jer med at lave
LAND ART udenfor i jeres daginstitution.
Redebyging er et land art projekt, hvor vi efterligner naturen med forskellige materialer. Først fletter vi en rede af
grene og kviste på ca.1 meter i diameter og 50 cm i højden.
Og så skal der laves nogle store æg, som er 20-30 cm i længden. Æggene laves af oppustede balloner, hurtigst med
gipsgaze, ellers med avispapir og lim i flere lag. Bagefter males æggene og lægges ud i reden. Hvis ikke alle æg når at
blive malet eller ikke når at tørre skal I selv sørge for at gøre det helt færdigt efterfølgene.

Målgruppe: Børnehavebørn
Sted: udenfor i jeres institution
Pris: Gratis
Hvornår: den 8., 10. eller den 12. marts 2021 kl. 9:00-14:00
Tilmelding: https://www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/byg-en-kaempe-rede-med-store-aeg
For yderligere information kontakt: Børnekulturhuset, Malene L. Thomassen, malyt@aarhus.dk

MATERIALE-MAGI
ET LAND ART VÆRK - HENRIK JUL EBBESEN

Med tungen lige i munden dykker vi ned i et væld af forskellige materialer. I en sjov og kreativ sanse-proces blander vi
materialerne på kryds og tværs.
Børnene vil i denne workshop rumligt eksperimentere med deres ideer og sammen vil vi skabe mangfoldige kreationer.
Med fantasi, indlevelse og fortællinger udfordrer jeg børnene til at vende verden på hovedet og improvisere. Jeg griber
deres indspark og sammen skaber vi et univers, som de har lyst til at forme deres fantasier i.
I jeres børnehaves trygge omgivelser vil hvert barn få tid og ro til at zoome ind, fordybe sig og lege med materialerne.
Vi undersøger materialernes kontraster, egenskaber og hvordan man for det hele sat sammen, så børnene med hænder
og værktøj på magisk vis får vakt materialerne til live.
Til sidst vil vi zoome ud og med et trylleslag forene alle børnenes kreationer til ét fælles, æstetisk og kontrastfyldt
værk, der synligt indtager jeres legeplads – som skaber nyt liv og over tid ændres af vejrets luner.

Målgruppe: Børnehavebørn
Sted: udenfor i jeres institution
Pris: Gratis - ved afbud senere end 14 dage før afvikling opkræves instituionen 1200 kr.
Hvornår: den 15. 16., 17., 18. eller 19. marts 2021 kl. 8:45 - 11:15
Tilmelding: https://www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/materiale-magi
For yderligere information kontakt: Børnekulturhuset, Malene L. Thomassen, malyt@aarhus.dk

TRÆ
ET LAND ART VÆRK PÅ JERES LEGEPLADS
MED KUNSTNER JØRGEN S. MORTENSEN

I anledning af Billedkunstens Dag, kan I gratis få besøg af billedkunstner Jørgen S. Mortensen, som vil hjælpe jer med
at lave LAND ART udenfor i jeres daginstitution.
Land Art er kunst med, om, i og af naturen udført af mennesker, som gennem arbejdet og værket forholder sig naturen
og vores sammenhæng med den.
Vi bygger i fællesskab en trækrone af pinde, som sammensættes i et mønster og danner en stor kugle. Kuglen monteres på en træstamme og placeres på legepladsen, hvor værket så kommer til at være et stort menneskeskabt træ.
Der er gode muligheder for at fortsætte arbejdet med værket året igennem med forskellige materialer.
Workshoppen er delt i tre, hvoraf kunstneren deltager i den første og sidste del:
1. Trækronen bygges. Børnene aktivt deltager med små boremaskiner, save, strips, tænger mv. Kunstneren medbringer værktøj og materialer til dette.
2. Børn og voksne arbejder videre med dekoration af trækronen. Dette står institutionen selv for.
3. Montering, færdiggørelse og indvielse af kunstværket sammen med kunstneren.

Målgruppe: Børnehavebørn
Sted: udenfor i jeres institution
Pris: Gratis
Hvornår:
Vælg mellem:
• Mandag d. 8. marts kl. 9.00 – 14.00 + tirsdag d. 16. marts kl. 8.30-11.30
• Tirsdag d. 9. marts kl. 9.00 – 14.00 + tirsdag d. 16. marts kl 12.00-15.00
• Onsdag d. 10. marts kl. 9.00 – 14.00 + onsdag d. 17. marts kl. 8.30-11.30
• Torsdag d. 11. marts kl. 9.00 – 14.00 + onsdag d. 17. marts kl. 12.00-15.00
Tilmelding: https://www.ulfiaarhus.dk/dagtilbud/trae-et-land-art-vaerk-paa-legepladsen
For yderligere information kontakt: Børnekulturhuset, Malene L. Thomassen, malyt@aarhus.dk

