
Kunst- og kulturforløb
til Åben Skole



Kære skolelærer

På de næste sider præsenteres du for seks meget forskellige 
og involverende kunst- og kulturforløb, som Kulturregion 
Fyn tilbyder til skoler i efteråret 2020.

I dette katalog kan du danne dig et overblik over alle tilbuddene. 
Du kan for eksempel læse om, hvordan kunst får naturens kraft 
til at gro i dine elever og få et indblik, i hvordan man fortæller hi-
storier uden at sige et eneste ord. Du vil også opdage, hvordan et 
besøg af en kunstner kan bringe fagrelevante emner i spil og give 
dine elever nye færdigheder og lyst til at fordybe sig i selskab 
med stimulerende materialer, metoder og værktøjer.

Læs mere indgående beskrivelser af forløbene på de næste si-
der. Her vil du også kunne orientere dig om, hvilke klassetrin og 
fag forløbene henvender sig til.

Tilmelding foregår via en formular, som du finder et link til her 
Deadline for tilmelding i uge 32. 

Du har mulighed for at ønske flere forløb og datoer, dog ikke i 
prioriteret rækkefølge. I slutningen af uge 34 får du besked om 
hvilket forløb dig/din klasse evt. har fået tildelt og derefter vil 
I modtage en mail fra kunstner/kulturinstitution med nærmere 
information og forberedelsesmateriale. 

Kulturregion Fyn dækker udgiften til transport i tilfælde af besøg 
på en kulturinstitution, dog ikke indenfor egen kommune. Vi op-
retter en venteliste til, dem der ikke får plads. 

Vi fordeler i udgangspunktet pladser ud fra hensyn til geografisk 
spredning og en fair fordeling imellem medlemskommuner (OBS 
skoler fra Middelfart er IKKE en del af Kulturregion Fyn). 

Har du spørgsmål vedr. Tilmeldingen, så kontakt kulturkonsu-
lent Cecilia de Jong på cecdj@odense.dk eller tlf. 30 51 40 32 i 
tidsrummet mandag-fredag mellem kl. 9 og 15.

Kulturregion Fyn har fokus på Visuel Kultur og ønsker med dette 
tilbud at understøtte børns innovative og kreative egenskaber 
samt generelle lyst til at lære. Derudover understøtter vi kunst- 
og kulturlivet, så de får de bedste betingelser for at skabe kunst- 
og kulturforløb af høj faglig kvalitet målrettet Åben Skole.

Se mere om Kulturregion Fyns indsats for børn og unge under 
overskriften ”Visuel Kultur” på vores hjemmeside, Facebook og 
tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor du også kan se de mange an-
dre spændende kunst- og kulturtilbud, Kulturregion Fyn tilbyder.

Med venlig hilsen,
Kulturregion Fyn

https://podio.com/webforms/24511454/1792518
https://www.kulturregionfyn.dk/
https://www.facebook.com/kulturregionfyn
https://www.kulturregionfyn.dk/kulturregion-fyns-nyhedsbrev


I en ny stor udstilling “Asta Nielsen – The art of silent cinema” 
kommer man helt tæt på den største danske stumfilmsstjernes 
pionerarbejde i 1920’erne.

I et tre timers langt undervisningsforløb arbejder vi inde i udstil-
lingen gennem dialog og små kreative øvelser, og i den efterføl-
gende workshop med at skabe egne stumfilm. 

Eleverne kommer på en rejse ind i en verden af stærke kvinder, 
filmstjerner og møder et spritnyt medie, der har forandret ver-
den for altid. Vi arbejder med skuespil, kameraføring, rekvisitter, 
kostumer, ansigtsmimik og abstrakt historiefortælling.

Fag: DANSK, BILLEDKUNST, HISTORIE

Fælles mål Dansk: 
•  Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte 

faglige situationer.
•  Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med 

vægt på tematisering.

Fælles mål Billedkunst:
•  Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt.

Fælles mål Historie
•  Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid 

til eget liv.

•  Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællin-
ger i tid og rum.

Lokation: 
Kunstmuseum Brandts, Amfipladsen 7, 5000 Odense C. 

Kulturregion Fyn dækker udgift til transport 
(udenfor egen kommune)

Hvem kan være med:
4.- 6. klasse, højst 28 elever.

Hvornår: 
Uge 47: 17., 18., 19., og 20. november.
Uge 48: 24., 25., 26. og 27. november.
Uge 49: 1. og 2. december.

Alle i tidsrummet fra kl. 10.00 – 13.00.

Varighed:
Tre timer, inkl. spisepause.

Spørgsmål vedr. forløbets indhold rettes til Brandts formidler 
Louise Russo, louise.russo@brandts.dk

Hvad: 
Stumfilmsworkshop

I mødet med Asta Nielsen – Hvordan ville du 
fortælle en historie uden at sige noget?

Besøg  
KUNSTMUSEUM BRANDTS

Fotos: Det Danske Filminstitut



I efterårsmånederne præsenterer Johannes Larsen Museet en 
stor, retrospektiv udstilling af landart-kunstneren Alfio Bonanno. 

I undervisningsforløbet oplever og arbejder vi med alle sanser, 
når vi gennem dialog, skitser og praktiske eksperimenter kom-
mer tættere på en forståelse af både vores egen og naturens til-
stedeværelse i et kunstværk. 

Vi arbejder med idégenerering, skitser, materialeforståelse og 
naturens betydning for os som fortællende mennesker. I Skole-
værkstedet skaber vi efterfølgende små landart-værker.

Fag: DANSK, BILLEDKUNST

Fælles mål Dansk:
•  Eleven har viden om formidlingsformer.
•  Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden 

med ord og sprog.

Fælles mål Billedkunst:
•  Eleven kan arbejde med rumlige billeder og kan iagttage, re-

flektere og anvende forskellige materialer og udtryksformer i 
visuelt sprog.

Lokation: 
Johannes Larsen Museet, Møllebakken 14, 5300 Kerteminde. 

Kulturregion Fyn dækker udgift til transport 
(udenfor egen kommune)

Hvem kan være med: 
Overbygningen (7.-9. klasse), højst 28 elever.

Hvornår:
Uge 41: 5., 6. og 8. okt.
Uge 43: 19., 20. og 22. okt.
Uge 44: 26., 27. og 29. okt.
Uge 45: 5. nov.

Varighed:
Tre timer, kl. 10.00–13.00, inkl. Frokost.

Spørgsmål vedr. forløbets indhold rettes til Johannes Larsen 
Museets formidler Gudrun Katrine Heltoft, 
gkhe@ostfynsmuseer.dk

Hvad: 
Landart

Kunst i naturen – lær at anvende og forstå naturens 
materialer, dimensioner og vilkår i et kunstværk

Besøg  
JOHANNES LARSEN MUSEET



Denne workshop hjælper med at udvikle elevernes kreativitet og 
æstetiske sans. Layout, tekst og tegninger skal sættes sammen, så 
det bliver en interessant bog om et specifikt emne. Hver elev fol-
der og designer sin egen zine. Bøgerne scannes og printes til slut. 

Eleverne lærer den visuelle udtryks- og kommunikationsform 
”Zine” (en konceptbog foldet af ét A4-papir). Workshoppen er 
tilrettelagt sådan, at klassen får et grundlag for at udtrykke sig 
visuelt og skriftligt gennem grafisk design og tegneteknikker. Der 
er løbende øvelser og små evalueringer, så eleverne udvikler kom-
petencer til at omsætte en tekst til en kortfattet og æstetisk bog. 

De skal folde bogen, designe det grafiske layout og bruge tegning 
som et visuelt virkemiddel. Eleverne skal arbejde analogt med 
tekst og tegninger, men har brug for adgang til en printer m. scan-
ner til slut, så de kan producere flere eksemplarer af deres zine. 
Bagefter er der mulighed for, at bøgerne kan udstilles på skolen.

Fag: DANSK, HÅNDVÆRK OG DESIGN 

Fælles mål Dansk:
Eleven kan udtrykke sig i skrift og billede i velkendte faglige situ-
ationer. Derudover skal eleven lære at forholde sig til velkendte 
temaer gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske 
tekster.

Fælles mål Billedkunst: 
Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt. Derudover 
kan eleven udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.

Lokation:
Skolen i et passende lokale.

Hvem: 
Mellemtrinnet. 4.-6. klassetrin. Kun én klasse pr. workshop.

Hvornår: 
Fredage kan bookes i ugerne 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49.

Varighed:
Der skal afsættes tre timer, og tider aftales nærmere med kunst-
neren. Forløbet indrettes efter ringe- og spisetider.

Materialer:
Kunstneren medbringer alle materialer. Bl.a. tuscher i forskellige 
størrelser og farver, papirer, sakse, magasiner, zines til inspirati-
on, limstifte og sakse mf. Der skal være adgang til farveprinter 
med scanner.

Forberedelse:
Underviseren skal forinden forberede nogle relevante tekster 
med eleverne. Hver elev skal have forberedt en lille tekst, som 
de vil bruge som basis for bogen (oplæg fremsendes).

Hvad: 
Zine workshop, grafisk design, illustration og skriftlig formidling

Zines – Lær at lave bøger om et emne og  
forstå principper i grafisk opsætning

Få besøg af 
GRAFIKER KATRINE WESTENHOLZ



Vi læser kropssprog hos hinanden og figurerne i kendte kunstvær-
ker. Vi tager blyanten og lærer en let måde at tegne menneskefigu-
rer i svære stillinger. Vi bliver selv til ubevægelige, flotte skulpturer 
og lytter til den stilhed, der kan opstå, når vi koncentreret iagtta-
ger og tegner et andet menneske. Vi tager en pensel og lærer af 
Fjernøstens kalligrafer og malere om en hjørnesten i alt kreativt 
arbejde: Det sjove ved at lave mange hurtige forsøg i stedet for at 
sidde og fedte alt for længe med ét. 

Til sidst sætter vi ord på de fortællinger, der opstår, når vi sam-
menstiller vores figurer. Igen med inspiration østfra: Småbitte 
haikudigte: Klap selv 5, 7 og 5 stavelser! Den nævnte haiku-afslut-
ning kan kun lade sig gøre, hvis I har trænet de tre mest basale 
haiku-regler i forvejen (oplæg fremsendes).

Fag: DANSK, BILLEDKUNST 

Fælles mål Dansk: 
Workshoppens kobling af lyrik, krops- og billedudtryk relaterer 
til krop og drama under kommunikationskompetencer samt det 
multimodale element i kompetencemålene for læsning og frem-
stilling: skrift, tale, lyd og billede. 

Fælles mål Billedkunst:
Menneskets kropsudtryk står fuldstændig centralt i elevernes ud-
vikling af kompetencer til at opleve, producere og analysere bil-
leder, hvad enten tema og perspektiv er lokalt, globalt eller op til 
30.000 år historisk.

Lokation:
På skolen. Der skal være gulvplads til, at hele klassen kan bevæge 
sig rundt; stille stole i halvcirkel om en model og stille dem tilbage 
til bordene for at sidde og fordybe sig. Der skal være mulighed for 
at komme ind i lokalet med materialer mindst en halv time inden 
start.

Hvem kan være med:
2.–5. klasse, højst 28 elever.

Hvornår:
Forløb kan bookes torsdage i ugerne 36-41 og 43-48

Varighed:
Ca. 3½ time, dvs. 2 x 90 min. Forløbet indrettes efter ringe- og spi-
setider.

Hvad: 
Kropssprog og billedkunst

Body Poem – Hvad kan en krop sige? 

Få besøg af 
BILLEDKUNSTNER KARSTEN AUERBACH



Byer består af bygninger i forskellige former. Bygningerne kan 
være lange, høje, buttede, kantede og runde. Inde i bygningerne 
findes boliger, bagere, brillemagere, butikker, kontorer, politista-
tioner og meget mere. Uden på husene findes skilte, el ledninger, 
vinduer, døre, og mellem bygningerne findes træer, parker, plad-
ser, veje, parkeringspladser og hyggelige bænke med sol midt på 
dagen. 

I “Byen er inde, ude og imellem” vil vi reflektere over alle de lag, 
som en by består af. Først vil vi finde bygningernes former og lave 
dem til grafiske tryk. Dernæst skaber vi byens ude, inde og imel-
lem med tegninger i tusch. Hver elev vil lave deres eget værk, og vi 
vil lave et samlet værk til klassen.

Fag: DANSK, BILLEDKUNST, HÅNDVÆRK OG DESIGN 
OG FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIK-
LING

Fælles mål Dansk: 
Workshoppen forholder sig til kompetenceområderne “Fortolk-
ning” og “Kommunikation” med fokus på at forholde sig til det 
store tema “By” og at kunne relatere, fortælle, beskrive og kom-
munikere egne tanker herom. 
 
Fælles mål billedkunst:
Workshoppen forholder sig til kompetenceområderne “Billed-
fremstilling” og “Billedkommunikation”
 

Håndværk og Design:
Eleverne vil skulle drage paralleller til egen hverdag og erfaringer 
med, hvordan at byer ser ud. De vil kunne fokusere på materiel 
kultur i et større perspektiv, og vi vil reflektere over ressourcer, mil-
jø og bæredygtighed i relation til byer. 

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling: 
Reflektionen over, hvad en by består af, lægger op til brug af de 17 
verdensmål. 
 
Lokation: 
På skolen. 
 
Hvem kan være med: 
2.-6. Klasse, højst 28 elever.
 
Hvornår: 
Workshops kan bookes alle hverdage undtagen fredag i ugerne 
40, 43, 45.
 
Varighed: 
Forløbet varer ca. tre timer og indrettes efter ringe- og spisetider. 

Hvad: 
Byplanlægning i grafik og tegning

Byen er inde, ude og imellem

Få besøg af 
ARKITEKT ROAR LERCHE



Billedkunstner Lisbeth Eugenie Christensen har tilrettelagt en 
workshop, hvor hun fremviser og fortæller om de forskellige gavl-
malerier, som hun har lavet til flere skoler og institutioner.
 
Workshoppen vil give eleverne mulighed for at lave et gavlmaleri 
til en udvalgt gavl på netop deres skole. I formatet 1:7 vil elever-
ne komponere et gavlmaleri, som tager udgangspunkt i et tildelt 
emne med mulighed for selv at fremme det personlige udtryk og 
budskab.

Der er rigtig mange tegneteknikker, som kan bruges til et gavlma-
leri. Måske skal det udelukkende være sort og hvidt. Eller kun be-
stå af lige linjer eller det modsatte. Måske skal emnet fortolkes via 
et flot citat eller en dramatisk scene fra et computerspil, eller ved 
at benytte perspektivets mange muligheder for at fremhæve flade 
og dybde. Mulighederne er uendelige.

Når gavlmaleriet er komponeret, monterer eleverne det på en 
udskåret papkasse-pap, så det passer til skitsen, og med en ryg-
støtte så gavlen kan stå selv. På den måde får klassen 10-14 små 
opretstående gavle. Workshoppen evalueres sammen med hele 
klassen. Hvad gik godt, hvad gik skidt? De små gavlmalerier udstil-
les på skolen, og måske får skolen lyst til at udvælge et af dem til 
efterfølgende at blive opført i fuld størrelse på skolens gavl.

Fag: BILLEDKUNST, DANSK

Fælles mål Billedkunst:
•  Eleven kan arbejde med en skitse og en model. Forstå størrelses-

forhold og de mange hensyn, som skal tages, når man arbejder 
med kunst i det offentlige rum. Eleverne får en række tegnetek-
nikker præsenteret, og de får mulighed for at afprøve dem i sam-
råd med en professionel billedkunstner.

Fælles mål Dansk:
•  Eleven skal i samarbejde med en klassekammerat fortolke et til-

delt emne og formidle det visuelt.

Lokation:
På skolen. Enten i klasseværelset eller i billedkunst.
Hvem kan være med: 4., 5. 6. og 7. klasser + udskolingen.

Hvornår: 
Alle hverdage i uge 46 og 47 samt mandag og tirsdag i uge 48 

Varighed: 
3 - 4 timer. Forløbet indrettes efter ringe- og spisetider.

Hvad: 
Et gavlmaleri til din skole?

Lær at lave skitser til en stor udsmykning

Få besøg af 
BILLEDKUNSTNER  
LISBETH EUGEINE CHRISTENSEN



Kunst- og kulturforløb Til Åben Skole er et projekt under Kulturregion Fyn. 
Læs mere om Kulturregion Fyns indsatsområder og projekter på www.kulturregionfyn.dk
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