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GØR DIN SKOLE TIL EN KUNSTHAL!
Beskrivelse
Tilbuddet om at ’gøre din skole til en kunsthal’ er din mulighed for at få en rigtig kunstudstilling ud på din folkeskole eller
ungdomsuddannelse i op til fire uger. Udstillingen består af 15 eksempler på ny dansk kunst der forholder sig til aktuelle
temaer som natur, kultur og teknologisk udvikling. Nutidens kunstnere arbejder med en bred vifte af materialer og udstillingen
vil derfor både inkludere ’traditionelle’ kunstformer som maleri og skulptur, men også nyere tekniske tilgange som
videoinstallationer og print. Kunstværkerne er udvalgt med særligt fokus på at kunne inkorporeres i både
naturvidenskabelige, kreative og humanistiske fag.
Formidlingsmaterialet består af videointerviews og formidlingstekster med eksempler på hvordan I kan inddrage kunsten i
undervisningen. Kunsthal NORD tilbyder også en grundig underviser-intro til kunstværkerne samt en udstillingsåbning, hvor
børn, lærere og forældre kan opleve kunsten sammen og hygge sig m. forfriskninger. Undervisningen vil være velegnet som
et supplement til den prøveforberedende undervisning i valgfaget billedkunst
Skoleudstillingen ’Gør din skole til en kunsthal’ er gjort mulig i samarbejde med Aalborg Kommunes Kunstfond.
Tilbuddet er tilgængeligt frem til juni 2021.

Formål
Vi håber at tilbuddet 'Gør din skole til en kunsthal' vil give eleverne et indblik i samtidskunstens uendelige mulighedsrum og
en forståelse for kunstens rolle som debatskaber i samfundet.
Udstillingen er velegnet som supplement til den prøveforberende undervisning i valgfaget billedkunst.

Video

Undervisningsmateriale
Hent fil
Hent fil
Tilmelding
Vil I gøre jeres skole til en kunsthal? Ring eller skriv til os, så kan vi aftale nærmere.
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Tilmelding
Kunsthal NORDs hjemmeside
info@kunsthalnord.dk
Tlf.nr. 3199 4129

Praktisk information
Udbyder
Kunsthal NORD
Forløbstype
Ved jer
Målgruppe
0. - 10. klasse
Institutionen skal sætte et areal til rådighed der kan tilgås frit af elever og lærere, f.eks. skolens aula, samlingssal eller
bibliotek. Det er vigtigt at der er god plads i rummet/ på væggene og at der er adgang til strøm.
i forbindelse med opsætningen af udstillingen er det nødvendigt at institutionen sætter en pedel/ håndværker til
rådighed (det vil tage ca. 3 timer at hænge udstillingen op).
Det er en fordel hvis institutionen kan stille en videoskærm til rådighed, til formidlingsvideoer.
Institutionen skal give Kunsthal Nord besked hvis værker bliver beskadigede under udstillingsperioden.
Institutionen har ikke ansvar for at udbedre skader.

Opsætning og nedtagning af skoleudstillingen varetages af Kunsthal NORD med hjælp fra skolens pedeller.
Fernisering for børn, lærere og forældre m. forfriskninger og omvisning, varetages af Kunsthal NORD
Grundig introduktion til udstillingens værker, rettet mod undervisere, varetages af Kunsthal NORD
Formidlingsmateriale (se eksempler på videoer og tekster her på siden) er tilgængeligt i udstillingen men ligger også til
fri afbenyttelse på Kunsthal NORDs hjemmeside
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Tilbuddet 'Gør din skole til en kunsthal' gælder frem til juni 2021.
Varighed
Udstillingen 'Gør din skole til en kunsthal' vil opholde sig på jeres skole i fire uger.
Dette forløb er gratis.
Tilbuddet er gratis.
Emneområde
Tværfaglige tilbud
Trivsel og socialt samvær
Sundheds- og seksualundervisning
Naturvidenskab
Innovation og entreprenørskab
Internationalisering
Kulturhistorie og tro
Natur og friluftsliv
Litteratur og medier
Kunst, arkitektur og design
Film, musik, teater og dans
Fag
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Understøttende undervisning
Tysk
Samfundsfag
Natur/teknologi
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Matematik
Musik
Uddannelse og job
Valgfag
Madkundskab
Kristendom
Filmkundskab
Fotolære
Engelsk
Drama
Biologi
Dansk
Fransk
Fysik/kemi
Historie
Idræt
IT
Håndværk og design
Geografi
Billedkunst
Færdselslære
Tema undervisning

Kontakt udbyder
Kunsthal NORD
Kjellerups Torv 5
9000 Aalborg
Telefon 31994127
Se udbyderens profil
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