UNGES MØDE MED KUNSTEN - TO GO
Beskrivelse
Vi rykker ud til din skole eller institution.
UMMK TO GO tilbyder en GRATIS 3 timers hands on
kunstnerworkshop for unge mellem 14-26 år. Vi har
her sammensat et UMMK TO GO katalog med en bred
vifte af kunstnere, både professionelle og unge
upcomers, der hver repræsenterer forskellige
kunstneriske genrer.
Hvornår?
Det er allerede nu muligt at booke workshops. Alle
work-shops kan foregå både i og udenfor skoletiden.
Fx som et fyraftensarrangement? Vi udbyder tre
forskellige work-shops både forår og efterår.
Unges Møde Med Kunsten (UMMK) er en del af Børn,
Unge og Talent i den nordjyske kulturaftale: KulturKanten 2017-2020.

Formål
Vores formål er at eksperimentere, udfolde og
opbygge netværk. Vi ønsker, at flere unge får øjnene
op for de muligheder, som UMMK tilbyder unge mellem
14-26 år for at opleve og skabe kunst og kultur samt få
fællesskaber og netværk med andre unge.
Derfor håber vi, at vi med dette tilbud kan få dig
derude, som er lærer på en ungdomsuddannelse/institution til at hjælpe os med at være lokal
ambassadør for UMMK. Dette kan du hjælpe med ved
at booke UMMK – TO GO.
Undervisningsmateriale

Praktisk information
Udbyder
UMMK

Forløbstype

Forløb med formidler

Målgruppe

7. - 10. klasse

Antal
30
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Forår: i april & maj udbydes workshops
med kunstnerne, Emma Dahl
Jeppesen/Film & Smartphones, Tine
Vingaard/Sangskrivning samt Caspar Juel
Berg/Teater & Drama.

Efterår: i september & oktober udbydes
workshops med Silje L. Nørgaard og Rosa
M. Christen-sen/Elektropop, Katrine
Glenhammer/Stopmotion samt Birgitte B.
Nielsen/Cubansk Salsa.
Varighed
3 timer
Dette forløb er gratis.

Læs mere om kunsterne her
Hent fil

UMMK TO GO tilbyder en GRATIS 3 timers
hands on kunstnerworkshop for unge
mellem 14-26 år. Vi har her sammensat et
UMMK TO GO katalog med en bred vifte af
kunstnere, både professionelle og unge
upcomers, der hver repræsenterer
forskellige kunstneriske genrer.
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Tilmelding
Hvordan tilmelder man sig UMMK TO GO?
Al tilmelding sker online ved at KLIKKE HER
Vi kontakter jer hurtigst muligt herefter, hvor vi
sammen laver den endelige aftale.

Emneområde
Kulturhistorie og tro
Litteratur og medier
Kunst, arkitektur og design

Kontakt udbyder
UMMK
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