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TILMELDING

Tilmelding sker via følgende link: https://svendborgbibliotek.dk/page/mini-kulturel-rygsaek

Ved tilmelding forpligter du dig som lærer på aktiv deltagelse – herunder evt. elevforberedelse og evaluering af 
besøget på kulturinstitutionen.

TILMELDINGSFRISTEN ER DEN 19. JUNI 2020
Herefter fordeles klasserne ud fra deres ønsker. De klasser der har fået plads, får besked senest den 26. juni. 
Har I ikke hørt fra os den dag, har I desværre ikke fået tildelt et forløb. 

Ved yderligere information om
Minikulturel Rygsæk kontakt:

Maja Lisa Hansen
Svendborg Bibliotek 
Mail: maja.lisa.hansen@svendborg.dk

GIV DINE ELEVER EN HELT SÆRLIG OPLEVELSE 
-DELTAG I MINIKULTUREL RYGSÆK 2020

Igen i år kan du tage dine elever med på et spændende forløb på en af byens kulturinstitutioner.  

Formålet med Minikulturel Rygsæk er at give eleverne en stærk og anderledes oplevelse i mødet med professionelle 
formidlere, kunstnere og kunstarter.
2.-3. klasse kan udvide deres musikforståelse på Svendborg Musikskole igennem forløbet: ’At komponere musik og 
give koncert’.
4. klasse kan stifte bekendtskab med improvisation og performance i forløbet ’Scenekunst: Fjeren og Rosen#1’ på 
BaggårdTeatret i samarbejde med sART danseteater.
5. klasse kan få udvidet deres kendskab til de danske dyr på Naturama i forløbet ”Dyr og deres levesteder”.
6. klasse har mulighed for at deltage i et helt nyt projekt! Med udgangspunkt i udstillingen ’Samfund, Satire & Sur-
realisme’ laver SAK Kunstbygning, Svendborg Bibliotek og B&U Teatret et nyt spændende forløb, der giver eleverne 
mulighed for at fordybe sig i et emne i en hel uge. Læs mere om forløbet på side 7-8.

Med ”Den åbne skole” og ”Understøttende undervisning” er der gode muligheder for samarbejde om kunst, kultur 
og natur for børn og unge, hvilket MKR er et godt eksempel på. Under beskrivelsen af hvert forløb på de følgende 
sider er der medtaget overvejelser om hvilke kompetenceområder og mål der kan opfyldes ved aktiv deltagelse i 
forløbet. 

MKR i Svendborg Kommune er et projekt, der er udviklet siden 2011. Børnekulturelt Netværk Svendborg Kommune 
er projektejer og har i nært samarbejde med centrale kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og skolerne i Svend-
borg Kommune udviklet og kvalificeret MKR til at være et attraktivt tilbud.

Vi håber, at I endnu engang vil tage godt imod Minikulturel Rygsæk. 
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FORMÅL:

Projektets formål er at give børnene mulighed for dels at arbejde målrettet med 
materiale, som er lavet på forhånd og dels at inddrage dem i den kreative pro-
ces, det er at skulle skabe noget selv helt fra bunden.
Derved befordres både deres evne til at arbejde disciplineret med en tilstillet 
musisk opgave og deres egne kreative skabende evner kommer i spil under
kyndig vejledning af en erfaren udøvende kunstner. 

FORLØB:
”At komponere musik og give koncert”

INSTITUTION:
Svendborg Musikskole

KUNSTART: Musik

KUNSTNER: Sophus Simonsen, sanger
og komponist

KLASSETRIN: 2.- 3. klasse

FORBEREDELSE I KLASSEN:
1 introlektion med huskunstner 
i klassen, 4 timers workshop og 
koncert i Musikkens Hus. 

STED FOR AFVIKLING:
Svendborg Musikskole
Dronningemaen 57, 5700 
Svendborg 

KONTAKTPERSON:
Sophus Simonsen
sophussimonsen@hotmail.com
Tlf: 51305879

FORLØB OG INDHOLD:

Projektets grundsten er musikudøvelse – musikforståelse – at skabe musik. Processen sker i nært samarbejde
mellem folkeskolen, Svendborg Musikskole og den professionelle sanger og komponist Sophus Simonsen.
I forarbejdet indstuderes sange og rytmer, og eleverne bliver præsenteret for at skulle skabe musik og lydkulisser 
ud fra forskellige emner. 
Der bliver tale om kendte såvel som ukendte musikalske udtryksformer. Spillestemmer tilpasses de aktuelle mulig-
heder og værket vi ender med at spille kan bruges af klassen videre frem i det daglige arbejde.
Der vil desuden være en kort introduktion til de mange instrumenter vi spiller på. Det er vigtigt, at ”huskunst-
neren” Sophus Simonsen besøger klassen en enkelt gang, og derudover er i dialog med den implicerede klasselæ-
rer, til gensidig inspiration.
På selve dagen sammensættes alle elementer til en musikalsk forestilling, hvor eleverne spiller sammen med 
Sophus Simonsen. Dagen afsluttes med en koncert for familie og venner på scenen i Musikkens Hus. 

FAG, KOMPETENCEOMRÅDER OG MÅL:  

▪ At eleverne skal deltage med opmærksomhed og bevidsthed om deres del i fælles musikalsk udøvelse. 

▪ At eleverne ved praktisk musiceren får integreret teori med praksis, og oplevelse med læring. 

▪ At eleverne gennem enkel flerstemmighed, sammenspil, bevægelse og talekor får indblik i musikkens mindste      
   strukturer såvel som de overordnede former, og hvordan den enkelte elevs del, sammen med de andre, kan  
   samle sig til en større helhed. 

▪ At opleve hvordan krop, stemme og instrumenter kan inddrages i den skabende proces. 

▪ At skabe illustrerende og fortællende musikalske forløb. 

▪ At opleve gennem praksis, hvordan en musikalsk komposition kan opstå og struktureres og de skabende tanker,   
   der ligger bag. 

PERIODE:
Uge 47 - 3 forløb a’ 4 timer, en 
klasse pr. dag.
Dato for introlektion aftales 
direkte mellem lærer og Sophus 
Simonsen.

AT KOMPONERE MUSIK OG GIVE KONCERT



FORLØB:
”Scenekunst: Fjeren og Rosen#1”

INSTITUTION:
BaggårdTeatret og sART Danseteater

KUNSTART: Teater/Dans

KUNSTNER: Koreograf Sofie Christiansen

KLASSETRIN: 4. klasse

FORMÅL:

At give børn erfaring med at arbejde kreativt med drama, tekst og bevægelse.
Vi vil arbejde ud fra bogen, Fjeren og Rosen, skrevet af Josefine Ottesen.

Formålet er at børnene får en scenekunstnerisk vinkel på hvordan man kreativt 
kan arbejde med tekst. Børnene vil blive bedre til at improvisere, få redskaber til 
at stille sig op foran andre og lære hvad en interessant iscenesættelse skal
indeholde. 

FØRLØB OG INDHOLD:

Vi starter dagen med at varme krop, stemme og fantasi op med forskellige kreative øvelser og opgaver i par og 
hver for sig. Derefter vil børnene blive præsenteret for tekst fra bogen, som vil være dagens arbejdsmateriale.
Ud fra materialet skal børnene skabe deres egen iscenesættelse i grupper.
De vil få til opgave at etablere en start, som viser en genre, en situation og et univers. Der skal være noget på spil, 
en problematik, noget vi kan miste. Så skal vi lære noget, åbne op for noget, for til sidst at tage et valg.

Vi afslutter med, at grupperne viser en lille performance på gulvet for hinanden.

DAGSPROGRAM:

09:00-10:00  Opvarmning - bevægelse og dramaøvelser

10:00-11:00   Præsentation og arbejdsdemonstrationer af materialet

11.00-11.30 Pause

11:30-12:00   Improvisation og skabe materiale i fællesskab

12.00-13.15  brainstorme og skabe en performance i grupper

13.15-13.30 Pause

13.30-14:00 Visninger af alle gruppers iscenesættelser og afslutning

FORBEREDELSE:
I klassen:  Ca. en måned før 
workshop dagen vil klasselæren 
modtage de udvalgte kapitler, 
som børnene skal læse eller få 
læst op, inden vi ses.
Børnene skal have en god mad-
pakke og drikkelse med. 
Tøj de kan bevæge sig i.

STED FOR AFVIKLING:
BaggårdTeatret Svendborg
Caroline Amalievej 26
5700 Svendborg

KONTAKTPERSON:
Anneline Köhler Juul
Producent, BaggårdTeatret
anneline@baggaardteatret.dk
Tlf: 62214043 (dagligt 10-15)

PERIODE:
Uge 44, 45 og 46.

SCENEKUNST: FJEREN OG ROSEN#1



FORMÅL:

Formålet med forløbet er først og fremmest at give børnene inspiration og mod 
på at gå ud i den danske natur. 

Vi vil give børnene viden og værktøjer til at genkende og bestemme forskellige 
dyr og levesteder, både ud fra deres udseende, lyd og de spor dyrene efterlader 
i naturen. Så vil vi give børnene en mulighed for at fremlægge den viden de har 
fået til de andre i klassen.

FORLØB:
”Dyr og deres levesteder”

INSTITUTION:
Naturama

KLASSETRIN: 5. klasse

FØRLØB OG INDHOLD:

Til årets Minikulturel Rygsæk (MKR) tager Naturama imod 5 klasserne.

Vi starter med at se et formidlingsshow med nogle af de levende dyr, som vi har her på museet. Slanger, insekter 
og edderkopper. De eksotiske dyr bruger vi til at fortælle om nogle af de dyr, man kan finde i den danske natur. 
Om hvor skal man lede efter dem og hvilke spor der indikerer arten som har været på spil. (er hulen hjem for 
grævling eller ræv? Hvordan genkender man rovfugle i luften? Hvem har spist af grankoglen?) 
Vi vil opfordre børnene at tage ud i naturen med deres venner og familie for at finde danske dyr.

Vi slutter af med at løse en opgave i grupperne. Her skal vi finde de rigtige dyr på museet ud fra beskrivelser af 
dyret, dets levested eller et kaldenavn mm. Og herefter skal alle grupper lave et lille oplæg for hinanden om det 
dyr, som de selv synes er sejest at høre om. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen.

FAG,KOMPETENCEOMRÅDER OG MÅL:  

▪ Biologi

▪ Forskellige livsbetingelser og tilpasning hertil

▪ Naturen omkring os

▪ Danske pattedyrs levevilkår

▪ Gruppearbejde med fremlæggelse om udvalgte emner

FAGLIGT INDHOLD:

▪ Zoofysiologi

  (dyrenes udvendige kendetegn)

▪ Arts bestemmelse

▪ Habitat/biotop

FORBEREDELSE I KLASSEN:
Ingen forberedelse.

STED FOR AFVIKLING:
På Naturama

KONTAKTPERSON:
Poul Stentebjerg
poul@naturama.dk
Tlf: 244024103

PERIODE:
Uge 43:
Tirsdag d. 20/10, onsdag d. 21/10
og torsdag d. 22/10.

DYR OG DERES LEVESTEDER



 

 

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
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