MØD EN KUNSTNER - PÅ EVENTYR MED
DALSGAARD

Beskrivelse
PÅ EVENTYR MED RANDERSKUNSTNEREN SVEN DALSGAARD
I dette forløb går vi sammen på opdagelse i Sven Dalsgaard univers.
Vi arbejder med pakker, flaskeposter og små bøger. Vi kigger på Dalsgaards kunst og finder inspiration til at
lave sjove billeder og finurlige opstillinger af hverdagsgenstande.
Vi udfordrer grænserne for hvad der er kunst- i børnehøjde.
Forløbet kan kombineres med et besøg på Randers Kunstmuseum og billedværkstedet.
Det Blå Rum
Et forløb kan kombineres med et besøg af Randers Kunstmuseums nye kunstneratelier, vidundervognen DET
BLÅ RUM. DET BLÅ RUM er museets mobile satellit og fungerer som et kombineret kunstneratelier, værksted
og et mere åbent og uformelt udstillingsrum. Med vognen kan undervisningen rykkes ud i det blå, i de mange
naturskønne områder der findes i Randers Kommune. Måske har I et område i nærheden af institutionen, hvor
forløbet kan finde sted. Vognen er malet i Sven Dalsgaards ’vidunderblå’ og ker særlig velegnet til dette forløb.

Aktiviteter
Vi indsamler planter , bær og jord og blander små duftflasker til en fælles Sven-tavle på legepladsen.
Vi arbejder med nøgler, et af Svens ynglingsobjekter, maler, støber og laver hemmelige skrin.
Vi laver flotte flaskeposter med små tegnede beskeder, etiketter og dekorerer flaskerne.

Vi laver vores egne små bøger og tegner/fotograferer vores frokoster i løbet af en hel uge.

Efterbehandling
Vi afslutter gerne med udstilling af elevernes arbejde.

Formål
Forløbene skal fremme børnenes æstetiske forståelse og udvikle deres arbejde med og forståelse af kreative
udtryksformer.
Børnene afprøver forskellige eksperimenterende og legende arbejdsmetoder, inspireret af legepladsens planter
og træer, og kunstnerens egen praksis.
Forløbene kan endvidere målrettes arbejdet med natursyn, naturfaglighed og verdensmål.
Sted

Kunstneren kommer ud på jeres institution.
Et besøg på Kunstmuseet kan arrangeres.

Tilmelding
Tilmelding
Mød en kunstner - institutioner
billedskole@randerskunstmuseum.dk
Tlf.nr. 86 422922

Praktisk information
Udbyder
Randers Kunstmuseum

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
4 - 5 år
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Der kan bookes forløb i følgende perioder ( med det blå rum - kun efteråret 2022):
Periode 1: Uge 21-25
Periode 2: Uge 32-36
Periode 3: Uge 37-41
Periode 4: Uge 43-47
Det pædagogiske personale skal endvidere afsætte tid til to møder.
Et møde ca. to uger før den aftalte periode
Et evalueringsmøde, der kan afvikles virtuelt
Varighed
10 timer
Kunstneren deltager i halvanden til to timer om ugen over et 4-5 ugers forløb.
Dette forløb er gratis.
Gratis, men mindre udgifter til materialer

Emneområde
Kunst, arkitektur og design
Læreplanstemaer
Kultur, æstetik og fællesskab
Yderligere oplysninger til faciliteter
Der arbejdes såvidt muligt udendørs.
Besøg på Kunstmuseets udstillinger og billedværkstedet kan aftales.

Kontakt udbyder
Randers Kunstmuseum
Stemannsgade 2, 2.
8900 Randers C

Telefon 86 42 29 22

