
 

 

FORMÅL:

Gruppeudstillingen ”Satire, samfund & surrealisme” sætter fokus på den politiske 
og personlige satire. Udstillingen er kurateret af kunstner Sonja Lillebæk Christen-
sen og præsenterer danske og udenlandske kunstnere, der på forskellig vis arbejder 
med satiren - fra maleri og tegning, over video og installation til performans og 
stand-up.

En kulturuge for og med 6. klasse der munder ud i en performance
Eleverne vil opleve kunstneriske værker fra SAKs udstilling, og de skal herfra udtryk-
ke sig via krop og ord - stående på skuldrene af et værk de vælger fra udstillingen.

FORLØB:
”Satire, samfund & surrealisme”

INSTITUTION:
SAK, Svendborg Bibliotek og B&U Teatret

KLASSETRIN: 6. klasse

STED FOR AFVIKLING:
Mødesteder bliver oplyst senere 

KONTAKTPERSON:
Lis Vestergaard Mikkelsen
Børnekulturkonsulent
Tlf: 21526874
lis.vestergaard.mikkelsen@
svendborg.dk

FORLØB OG INDHOLD:

Forløbet er et samarbejde mellem 3 kulturinstitutioner, og vi kommer til at bevæge os mellem de tre steder; SAK, 
B&U Teatret og Svendborg Bibliotek. Eleverne skal producere tekst og koreografi inspireret af et af de værker, 
som de oplever på SAK’s udstilling (“Satire, surrealisme & samfund”).  De arbejder sammen i grupper på tværs af 
skoler, men også med en eller to fra deres egen klasse. Sidste dag i ugen viser de den samlede performance for 
hinanden på et givet sted i udstillingen på SAK. 
Underviserne er Betina Birkjær fra Luna Park - forfatter og performancekunstner og Marie Hauberg fra B&U Tea-
tret - dramalærer.

FAG, KOMPETENCEOMRÅDER OG MÅL:  

▪ At berøre satire via æstetik, humor, absurditet og eftertænksomhed. 

▪ At belyse og fremhæve det vigtige i, at turde ytre sig i og om samfundet. 

▪ At give eleverne en erfaring med at arbejde kreativt med tekstskrivning. 

▪ At give eleverne en erfaring med at arbejde med koreografi. 

▪ At eleverne samarbejder i grupper og lærer hinanden at kende på tværs af skoler.

UNDERVISNINGSMATERIALE, TIL ANVENDELSE I KLASSEN INDEN SELVE FORLØBET:  

▪ En samling artikler udarbejdet af SAK og udstillingens forskellige kunstnere. 

▪ En samling klip (satire tv ex: Casper & Mandrilaftalen, tekster ex: Line Knutzon, videoværker, kortfilm og inter   
   view med Dali). 

▪ En dramaøvelse; “Gakkede gangarter”. 

▪ Et surrealistisk spørgeskema som hver elev skal udfylde. 

PERIODE:
Kulturugen foregår i uge 46. 
Mødetiden er mandag - fredag kl. 
9.30-14

FAGLIGT INDHOLD:

▪ Dansk

▪ Idræt/bevægelse

▪ Drama

▪ Billedkunst

▪ Samfundsfag

SATIRE, SAMFUND & SURREALISME


