Bliv KUNSTkammerat!
Børns møde med kunst og kunstnere

KUNSTkammerater er et tre-trins forløb med inspirationsmateriale til brug på
skolen både før og efter museumsbesøget samt en 2,5 times kunstnerworkshop på museet. I workshoppen er særlig fokus på elevernes kreative arbejdsproces, hvor eleverne arbejder sammen med en kunstner ud fra værker fra
museernes samlinger.

KUNSTNERWORKSHOP
Undervisningsforløbet handler om, hvordan man kan lade sig inspirere af
kunstværkers detaljer. Hvad sker der, når en detalje genskabes i nye materialer? Hvilken betydning har detaljen for helheden? Kunstner Astrid Randrup har
en sanselig tilgang til kunsten og inspireres af andre kunstværkers detaljer,
materialer og æstetiske sammenhænge. I workshoppen vil eleverne udvælge
detaljer fra museets værker og omsætte dem til nye materialer, nye udtryk,
nye helheder. Eleverne får deres ”detaljer” og ”værker” med hjem.

METODE PÅ TVÆRS AF FAG
Inspirationsmaterialet kan anvendes tværfagligt og udfolder perspektiver på
detalje/helhed med forslag til konkrete øvelser, man kan arbejde med på skolen før og efter besøget. Eleverne får en forståelse for, at vores omgivelser
består af detaljer og helheder – i alt fra billeder og tekster til kroppe, planter,
byer, skoler, klasser mv. Eleverne vil i det samlede forløb forstå den kreative
proces i udvælgelse og undersøgelse af detaljer og helhed. Ud fra samarbejdet med kunstneren får de en metode og en kunstnerisk arbejdsproces, der
kan udfoldes på tværs af fag.

EFTERÅRET 2016
TEMA Detalje og Helhed
KUNSTNER Astrid Randrup, astridlomholt.dk
VARIGHED 2,5 time
PRIS 500 kr.
MÅLGRUPPE 4.-6. klasse
STED M
 useet for Samtidskunst
Odsherreds Kunstmuseum
Sorø Kunstmuseum

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

BOOKING
Booking sker v. kontakt til det museum, man ønsker at besøge.
Der udbydes workshops i hele uger mandag-fredag:

TID Kl. 9-11.30 eller kl. 12.00-14.30
Se mulige uger v. pågældende museum.

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST
Stændertorvet 3D
4000 Roskilde

UGE 39 (25.-29. sept.)
UGE 41 (10.-14. okt.)

ODSHERREDS KUNSTMUSEUM
Rødhøj 11
4550 Asnæs

UGE 44 (31.okt-4.nov.)
UGE 45 (7.-11. nov.)

SORØ KUNSTMUSEUM
Storgade 9
4180 Sorø

UGE 46 (14.-18. nov.)
UGE 47 (21.-25. nov.)

BOOKING 
Tine Seligman
tine@samtidskunst.dk
tlf. 4631 6574
samtidskunst.dk

BOOKING 
Jesse-Lee Costa Dollerup
jed@vestmuseum.dk
tlf. 5781 1528
vestmuseum.dk

BOOKING 
Mette Truberg Jensen
formidling@sorokunstmuseum.dk
tlf. 5783 2229
sorokunstmuseum.dk

TRANSPORT
Kulturbus kan bookes i begrænset omfang på kulturbus.dk

KUNSTkammerater er udviklet i samarbejde ml. Sorø Kunstmuseum, Odsherreds Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst.
KUNSTkammerater er støttet af Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

