Børnenes vej til Kulturmødet
BMMK vil gerne invitere skoleklasser med på en rejse til Kulturmøde Mors 2017. I år
er temaet for Kulturmødet ”At lukke op”, og BMMK vil gerne lukke op for kunsten og
Kulturmødet i børnehøjde.
I har skønne elever, vi har spændende tilbud målrettet 3.-6.kl.
Billetten til rejsen er gratis, men man siger JA TAK til at være med på hele turen, så vi
gør vores kommende passagerer opmærksomme på, at der ikke er mulighed for
udstigning undervejs.
Rejsen har følgende 3 stationer:
6 timers workshop i uge 33 eller uge 34
Første station BMMK udbyder i samarbejde med 6 professionelle kunstnere en
heldagsworkshop på 6 timer for 2 klasser (med 2 kunstnere) på din skole. Der kan vælges
mellem disse tre workshops: Papkasse med meninger, Ord på bordet, Rumklang.
Læs beskrivelse af workshops på næste side

3 timers workshop på Kulturmødet fredag d. 25. august kl. 9.00-12.00
Anden station har stop på Kulturmøde Mors i Nykøbing, hvor klasserne arbejder videre i
deres workshop sammen med de tilknyttede kunstnere. Derudover får de mulighed for at
prøve de andre kunstneres workshops og opleve Kulturmødet.

Fælles kulturmøde-event for alle børn d. 25. august kl. 12.00-12.30
Tredje station er en fælles event med alle de deltagende klasser på Kulturmøde pladsen.

Tillægsbillet
Hvis man ønsker det, kan man deltage i vores debat på kulturmødet:
”Børnenes vej til Kultur og dannelse” d. 25. august kl. 13.00-13.45, som kommer
til at foregå et centralt sted på Kulturmøde pladsen. Her kan børn og voksne frit
deltage og dele deres kunst-rejseoplevelser med moderator, Henrik Szklany.
Specialtilbud
Vi kører desuden et specialtilbud i juni måned, Optaktsmøde om børn, kunst og kultur
tirsdag d.13.juni kl. 14.00-17.00 på Utzon Center, Aalborg. Vi har inviteret et panel af fagfolk:
kunstnere, formidlere, kulturinstitutioner, skolefolk. Desuden har vi et ekspertpanel af brugere: børn i
alderen 10- 15 år. Der vil være samtale, speeddating og kulturelle indslag undervejs, ligesom vi tilbyder
en let anretning. Der bliver udsendt en særskilt invitation, men du kan melde dig til allerede nu.
Vi gør venligst opmærksom på, at der er begrænset antal pladser til dette fantastiske tilbud!

Tilmelding
Har I lyst til at komme med på denne rejse?
Tilmelding til Kulturmøderejsen HER (senest d. 17. maj)
I hører fra os d. 19. maj, så I ved, om I er kommet med på rejsen.

Tilmelding til Optaktsmøde i Utzoncenter HER (senest d. 1. juni)
Vi kan ikke give rejsegaranti til alle!

Workshop 1 - Ordet på Bordet
6 timers workshop/ Bookingdatoer 21.-24. august
Kunstnere: Lina Franke Hedegaard & Gregory Miller
Hvad gemmer et ord ud over bogstaver?
Hvilken form har det?
Hvilken bevægelse ligger i det?
Hvilken skulptur skaber det?
Vi ved, hvad der sker når flere ord sættes sammen i en bestemt rækkefølge - en sætning, men hvad vil
der ske med meningen, hvis vi kaster ordene op i luften og lader dem lande i en tilfældig rækkefølge?

Workshop 2 - Papkasse med Meninger
6 timers workshop/Bookingdatoer 21.-23.august
Kunstnere: Kathrine Van Godt & Ulla Krebs Bille
Kan et øje sidde på en papkasse?
Kan man danse med en papkasse?
Kan ord på en papkasse skabe meninger?
Hvordan bliver papkasser til skulptur?
En papkasse har 6 sider, som vi fællesskab dekorerer med udsagn og billeder.
Sammen udvikler vi en performance med en masse duetter af pap og dansetrin

Workshop 3 – Rumklang
6 timers workshop/Bookingdatoer 14.-18. august
Kunstnere: Jørgen Mortensen & Viggo Steincke

kan trekanter blive til en kugle?
kan man lave en sang med ting fra en losseplads?
kan genbrugsmaterialer erstatte lærebogen?
Disse spørgsmål besvares, når vi kommer på besøg i klassen. Sammen med børnene bygger vi
rumlige figurer, som vi spiller på. Vi går på opdagelse i rum og lyd og forener geometri, lyd og
design til et fælles udtryk, som vi præsenterer på Kulturmødet.

Ekstra Workshop 4 (som foregår før sommerferien)
3 timers skriveworkshop/ Bookingdatoer 30.-31 maj kl. 9.00-12.00
Kunstner: Henrik Szklany
Hvad kunne man godt tænke sig, der skete i ens liv? Inden jeg går i seng? Inden 24 timer? Inden jeg
dør? Eleverne får trænet deres skrive-og legemuskel og skaber historier med elementer fra deres eget
liv. Ved at arbejde med et æstetisk udtryk får eleverne selv en oplevelse af en kunstnerisk proces, som
kan hjælpe dem til at sætte ord på deres opfattelse og tanker om kunst og kultur oplevet i børnehøjde.
Teksterne vil blive inddraget i forbindelse med Optaktsmødet og til debatten på Kulturmøde Mors.
Har I nogle spørgsmål er I velkomne til at spørge en af rejselederne:
Kirsten (Projektleder for BMMK)
30 36 10 82 – mail@bmmk.dk
Lotte (Tovholder for Børnenes vej til Kulturmødet)
20 87 35 59 – lowa@vesthimmerland.dk

