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Takket være flere midler fra 

Statens Kunstfond, kan vi til-

byde flere skoler at få en 

kunstner ud i foråret 2019. 

 

Forløbet dækker en 40 timers 

aftale med en kunstner fra vo-

res katalog, hvoraf de 33 timer 

er sammen med børnene og 

resten op til de 40 timer dæk-

ker møder og forberedelse in-

den besøget. 

Skolens pris er 7.032 kr. + 

kunstnerens transport og evt. 

overnatning. 

 

Vi henviser til kataloget, hvor 

der er beskrivelser af, hvad 

indholdet for et Huskunstner-

besøg kan være; men det er 

en fleksibel ordning, så forlø-

bet vil altid være med ud-

gangspunkt i skolens behov. 

Derfor gøres der meget ud af, 

at det bliver en dialog mellem 

skole og kunstner, så forløbet 

skræddersys til netop jeres 

skole. 

 

Kulturkontoret vil gerne være 

behjælpelig med at svare på 

eventuelle spørgsmål til katalo-

get eller kunstnernes tilbud. 

 

HVAD GØR MAN? 

 

Hvis skolen ønsker en aftale 

med en kunstner kontaktes 

Kulturkontoret: 

 

Kulturformidler Birgitte Boelt, 

bboe@ucsyd.dk, 7266 5930 

 

 

Projektsekretær Mai Borup  

Uhre, mbch@ucsyd.dk,  

7266 5822 

 

·  Vi sætter herefter skolen i for-

bindelse med den ønskede 

kunstner. 

 

·  Skole og kunstner aftaler dato, 

forløb m.m. 

 

·  Kulturkontoret får meddelelse 

herom. 

 

·  Vi sender efterfølgende en 

regning på de 7.032 kr.  

 + eventuelt transport- og  

 overnatningsudgifter til skolen 

efter afvikling af besøget. 

 

Så nemt er det -  

rigtig god fornøjelse! 

Forord 
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              Musik, stomp, dans og rytmer - begejstring og fællesskab      Jesper Falch 
Jesper Falch tilbyder jer 

et musisk forløb over 

14 dage, hvor I selv får 

mulighed for at prøve 

kræfter med rytmer, 

sang og dans og ikke 

mindst STOMP. 

 

I bliver trommeslagere, 

sangere og dansere, og 

vi fordyber os i musikken. Vi skal mærke rytmen, 

være rytmen, ”ødelægge” rytmen, synge rytmen 

og til sidst bruge den fuldt ud. 

Vi vil tage udgangspunkt i nogle af grundelemen-

terne i musik; pulsfornemmelse, periodefornem-

melse og igennem disse få trænet vores koordina-

tion. 

Vi skal lave nogle rytmelege, som skal indeholde 

sang, lyde, tramp, kamp, klap og energi, og til det 

skal vi bruge både vores fødder, hænder og stem-

me - på samme tid!!!! 

Til sidst skal vi bruge rytmen fuldt ud.  

Med udgangspunkt i brugbare rytmer og breaks 

skal vi spille på ”skralde”-instrumenter, også kal-

det STOMP. 

Nøgleordene er: musik, sammenspil, glæde (og 

en fest). Det hele munder ud i en STOMP-koncert, 

hvor alle de medvirkende viser, hvad de kan. 

Jesper Falch sammensætter, i samarbejde med 

jer (skolen), et musik/STOMP-program skrædder-

syet til lige netop jeres ønsker og behov. 

 

 

Mulighederne er mange: 

·  Hiphop-dans, rytmer og rap. 

·  Brasilianske og/eller afrikanske rytmer spillet på 

tønder. 

·  Verdensmix er en cocktail af alle verdens rytmer 

og sange, hvor alt er tilladt! 

·  Motorik/koordineringsforløb, hvor krop, klap og 

bevægelseslege specielt er i centrum. 

·  Eller en kombination af ovenstående. 

 

Faget, vi skal arbejde med, er SSB (Sang, Spil og 

Bevægelse). SSB er en bred vifte af musikalske 

discipliner: puls, rytme, time, periode, underdelin-

ger, swing, form, arrangement, sang, dans og be-

vægelse, motorik og koordination. Med andre ord 

stimulerer faget SSB de grundlæggende færdig-

heder i musikalsk samvær. 

Vi kommer til at prøve kræfter med alle de nævnte 

discipliner igennem kurset. SSB er mangfoldigt og 

faget genererer plads og energi til kreativitet, leg, 

humor og kommunikation. 

Dette kursus henvender sig til en meget bred mål-

gruppe. Jeg har brugt faget SSB og lavet dette 

kursus for vidt forskelli-

ge børn og unge - lige 

fra musikskolens talent-

klasser til specialklas-

ser med børn med sær-

lige behov samt selvføl-

gelig i folkeskolens 0.-

10. klasser. 
 

Medbringer alt: tønder 

og baljer til alle, trom-

mestikker/køller, gammelt metal samt lydanlæg og 

headset. 
 

LIDT OM JESPER FALCH: 

Har udover uddannelsen fra Det Jyske Musikkon-

servatorium suppleret med et diplomår på Rytmisk 

Musikkonservatorium i København. Til dagligt an-

sat på Det Jyske Musikkonservatorium som lektor 

i fagene Percussion samt SSB (Sang, Spil og Be-

vægelse). Arbejder også som freelance-musiker 

og underviser.  Har turneret i hele Europa samt 

store dele af USA og Canada med nordisk folke-

musik og a capella kor som det musikalske spring-

bræt.  

Har medvirket på ca. 50 cd-indspilninger i forskel-

lige genrer som enten komponist, arrangør og mu-

siker. Underviser desuden på diverse efteruddan-

nelseskurser i musik over hele landet. 
 

HJEMMESIDE: www.jesperfalch.dk 

MUSIK  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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                    Stopmotion workshop - tegn, klip og flyt                 Jacob Tækker 

Vi vil beskæftige os med den grundlæggende 

stop-motion teknik. Vi vil primært arbejde i 2D 

altså med fladen, vi vil bruge udklip, tegning og 

prøve at blande forskellige collageteknikker.  

Dagene vil starte med en teknisk introduktion, og 

en fast opgave, så eleverne hurtigt får en for-

nemmelse for stop-motion teknikken.  

 

Efter denne faste opgave, bliver det mere frit, og 

eleverne kan udvikle og skabe små stop-motion 

film på egen hånd.  

Der vil også blive arbejdet med lyde, og hvordan 

de påvirker og underbygger en fortælling.  

I løbet af workshoppen vil vi også arbejde i 3D.  

 

Vi skal forholde os til rummet, kroppen og bruge 

genstande fra hverdagen.  

Temaet for denne del af workshoppen er ”alt er 

levende”.  

Ved brug af stop-motion teknikken skal vi få ver-

den omkring os vakt til live, inklusiv vores egne 

kroppe!   

 

Ambitionen er at give eleven indsigt i billeddannel-

se, - udtryk og -forståelse. Blive fortrolig med nye 

teknikker, lære om grundlæggende stop-motion 

animation og få et indblik i brugen af moderne me-

dier. Der vil blive arbejdet både høj- og lav-

teknisk. Når alle dage er veloverstået, vil der blive 

udarbejdet en DVD med alle kursisternes film. 

 

KLASSETRIN: 4-.10. KLASSE 

 

ANTAL DELTAGER PR. WORKSHOP: 

Maks. én klasse.  

 

KRAV TIL SKOLEN: 

Et klasselokale med borde og stole. Materialer:  

Papir, saks, tape, limstift, gamle ugeblade, plastic 

div. tegneredskaber; tusch, farver, akvarel osv.  

 

JACOB TÆKKER TILBYDER OGSÅ: 

Kunstvideokursus  

Vil du gerne prøve kræfter med videokunst, så 

tilbyder vi et intensivt kunstvideo kursus.   

Kurset vil fokusere på videokunst og kunst inden-

for andre digitale medier. Der vil blive lagt vægt på 

teori såvel som praksis.  

Kurset vil bestå af indføring i: 

 

 video-/mediekunst i kunsthistorisk perspektiv. 

Der vil blive vist eksempler fra samtidskunsten 

inden for video- og mediekunst  

 brugen af teknisk udstyr, alt efter hvad der er til 

rådighed og behov for, evt. skolens/elevens eget 

udstyr (computer/mobiltelefoner) 

 videoredigering efter behov.  

 

For at kick-starte en proces vil der i starten af 

workshoppen blive stillet små tematiske opgaver 

og gøre eleverne bekendte med den tekniske pro-

ces.  

Der igangsættes et større projekt, som giver ele-

verne plads til at udfolde sig og eksperimentere 

med form og indhold.  

Eleverne vil blive introduceret og opfordret til at 

udforske og opdage en bred vifte af udstyr, mate-

rialer og metoder, der udfordrer den måde, verden 

kan fortolkes og repræsenteres på. 

Der vil blive lagt vægt på proces og resultatet, 

som vil blive diskuteres i plenum. At tale om sin 

kunstpraksis er en vital og uundværlig træning, 

der giver indsigt og selvforståelse.  

KUNST  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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         Maleri – i samarbejde med kunstneren Kristian Vodder KUNST  

Kunstforløb: 

Her får elever og lærere en enestående 

mulighed for at prøve at arbejde sammen 

med den anerkendte kunstner Kristian 

Vodder i et intensivt forløb, hvor der skal 

arbejdes kreativt med det at fremstille et 

maleri. 

Om sig selv skriver Kristian Vodder: 

Da jeg gik i folkeskole havde jeg krudt i 

røven. Jeg havde svært ved at finde mig 

til rette, så jeg nåede at gå på flere for-

skellige skoler i det sønderjyske.  

Efter nogle år med rygsæk i udlandet 

kom jeg tilbage til Danmark og efter 

endnu nogle år tilbage på skolebænken, 

blev jeg optaget på Det Fynske Kunst-

akademi, hvor jeg dimitterede i 2006. 

Siden da har jeg givet den gas med alle 

mulige projekter i kunstens tegn. 

Jeg har siden 2006 været aktiv på den 

danske og internationale kunstscene og 

lavet alt fra galleriudstillinger, udsmyk-

ningsopgaver, kurser på aftenskoler, 

højskoler, efterskoler og folkeskoler. Jeg 

elsker at blive udfordret og at udfordre 

mine elever og at møde dem, hvor de 

er, i deres proces.  

Jeg har arbejdet med børn i mange al-

dre og på vidt forskellige niveauer. 

Senest har jeg deltaget som kunstner  i 

TV- programmet: “Kunsten at blive 

snydt” på DR1. 

Jeg har arbejdet med alle former for 

kunst - og alt fra graffiti og streetart til 

guldaldermaleri. 

 

Omdrejningspunktet vil, som nævnt, 

være genren ”maleriet”, som vi skal prø-

ve kræfter med – og jeg er helt åben i 

forhold til en dialog med jer, så vi kan få 

lavet en forventningsafstemning og 

planlægning af proces og produkt. 

 

 

 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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                                 Laboratorium for tegning             Amel Ibrahimovic 

 
Workshoppen Laboratorium for tegning foku-

serer på tegningen som medie, teknik og 

kunstnerisk praksis. Den vil give de delta-

gende børn og unge et indblik i tegningens 

mange forskelligartede udtryksformer med 

udgangspunkt i tre hjælpebegreber: Disloca-

tion/Forflytning, Belonging/Tilhørsforhold og 

Home/Hjem. 

 

Workhoppen er en del af Amel Ibrahimovic's 

kunstprojekt Bosnian House Konak (2012 

revised 2017). Workshoppen består a tre 

moduler a tre dages varighed: 4.5 time pr 

dag. 

 

Home/Hjem: Hjem som noget flygtigt. Det 

'hjemlige' kan blive forvandlet til noget ikke-

hjemligt – det som Freud kalder 'unheimlich'. 

Hvad er det som definere ens hjem – er det 

arkitektur, genstande/ting eller er det andre 

mennesker? 

 

Amel Ibrahimovic vil guide de deltagende 

børn og unge igennem forskelige tegnepro-

cesser og tekniker, analyser af tegning i 

samtidskunsten (kunstnere, værker, koncep-

ter), research på forskelige typer tegning, 

inspiration, eksperimenter, koncept og gen-

nemgang af ideer. 

 

 

 

Amel Ibrahimović har studeret ved Det Fyn-

ske Kunstakademi i Odense og Städelschu-

le/Hochschule für Bildende Künste i Frank-

furt. Han har samarbejdet med NIFCA 

(Helsinki), Art Workshop Lazareti 

(Dubrovnik) og Overgaden Institut for Sam-

tidskunst (København). I 2014 blev han be-

gunstiget af Akademiraadets Præmiefond. I 

2015 blev han udnævnt til professor ved Det 

Jyske Kunstakademi i Århus, og i 2016/17 

modtog han et arbejdslegat fra Statens 

Kunstfond. Hans værker figurerer i offentlige 

samlinger såsom KUNSTEN Museum of Mo-

dern Art i Ålborg og CCA Andratx (Mallorca).  

KUNST  

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De 
to parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer 
skemalægges. 
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           Dans som scenekunst     Sofie Christiansen sART Danseteater DANS/ SCENEKUNST 

MÅLGRUPPE: 3.-5. klasser 

 

BAGGRUND/INSPIRATION 

Dans er sjovt, dans er udtryk, dans er 

et fedt groove og dans er altid I udvik-

ling. Sammen med en danser/koreograf 

Sofie Christiansen, kan din klasse ska-

be historier og koregrafier, som til sidst 

bliver vist som en lille danseforestilling. 

Inspiration til projektet er sART’s fore-

stillingen ”Bagest i skuffen” som blev 

skabt ud fra Els Cools malerier.  

Titlen er fuld af hemmeligheder, tabte 

øjeblikke og tanker om, hvad der kunne 

være sket, hvis ... 

Vi befinder os i et eventyrunivers - en 

fantasiverden i virkeligheden.  

 

FORMÅL 

Med ”Bagest i skuffen” ønsker jeg at 

inspirere børnene til at finde en oplevel-

se eller et øjeblik, som engang var nyt, 

men som er røget om bag i skuffen, 

fordi de nu har prøvet det rigtig mange 

gange. Det er lidt som at trykke på 

stop, så man ser billedet af det øjeblik 

og zoomer ind. Oplevelsen kan være 

god eller dårlig, hverdagsagtig eller 

særlig... eller noget helt andet.  

 

Målet er, at: 

- give børn et indblik i, at dans også er 

en udtryksform, man kan udtrykke sig 

med - uden at kunne ”de rigtige trin”. 

- give børn mod på at udtrykke sig med 

deres kroppe og dermed åbne for nye 

udtryksmuligheder.  

- give børn en god, sjov, fysisk og 

kunstnerisk oplevelse i fællesskab 

med kammeraterne. 

- give børn mulighed for at fordybe sig, 

stå frem og vise deres arbejde, og 

blive stolte af deres præstation.  

- inspirere de deltagende lærere til at 

anvende dansekunstneriske greb i 

deres hverdag med børnene.  

 

INDHOLD OG FORLØB 

Vi arbejder i en periode på 5 dage og 

vil i processen komme omkring følgen-

de elementer: 

Hver gang begynder vi med at varme 

kroppen op, hvor børnene får lidt ind-

blik i, hvad det kræver at kunne styre 

sin krop.  

 

Vi vil også lave en masse kreative lege, 

hvor de automatisk vil komme til at be-

væge sig på andre måder, end de er 

vant til.  

Børn bevæger sig i den alder meget 

firkantet.  

Den form for bevægelser, de får i 

idrætstimerne, er tit i form af hop, 

spring, kravle, kaste, løbe osv.  

Det vil sige, der er en stort univers, der 

hedder, rygsøjle, håndled, hofter, hals, 

skulderblade osv.  

De mere 3-dimensionelle dele af krop-

pen, som de ikke har så meget kend-

skab til. Alle disse kropsdele kan også 

starte en bevægelse, og den verden 

skal vi forsøge at åbne op for.  

 

FASTSAT KOREOGRAFI  

Et element i projektet er en allerede 

fastlagt fællesdans, hvor vi tager ud-

gangspunkt i billeder og lyde i musik-

ken – til forskel fra fx tællinger. 

 

SKABENDE OPGAVER  

Med udgangspunkt i temaet ”Bagest i 

skuffen” arbejder vi med at finde histori-

er frem. Først med ord, siden med be-

vægelser. Børnene vil få improvisatori-

ske opgaver hovedsagelig igennem 

leg, så det ikke handler om at præste-

re, men om udføre noget, nå et (del)

mål, og at udtrykke sig.  

VISNING  

Forløbet afsluttes med en fremvisning 

for børnenes gæster og andre klasser 

og lærerne på skolen. 

 

FORBEREDELSE FOR LÆRERE 

Inden projektet med børnene vil der 

foregå en mailkorrespondance mellem 

Sofie og lærerne, hvor vi får snakket 

om behov og forventninger for ugens 

løb og hvis der vil være nogle spørgs-

mål m.m., så vi alle kan forberede os 

bedst muligt på at samarbejde i projekt-

ugen.  

 

CV 

Sofie Christiansen er kunstnerisk leder 

og koreograf for sART Danseteater. Et 

danseteater, der producerer dansefore-

stillinger på Fyn, senest med anmelder-

roste forestilling “Spis brød til”. Også en 

stor succes var forestillingen “Bagerst i 

skuffen”, som vil kunne ses på H.C. 

Andersen festivalen i Odense august 

2015.  

Sidste år var sART forbi Møllen i Ha-

derslev med forestillingen ”Spis min 

gris”. 

 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 
timer. De to parter aftaler indbyrdes, 
hvordan de 40 timer skemalægges. 
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                               Novelleworkshop                             Mia Degner FORFATTER 

BESKRIVELSE 

Novelleworkshoppen er rettet mod fol-

keskolens ældste klasser og arbejder 

ud fra de fire hovedområder i fællesmål 

for 9-10. klasse i dansk: Fremstilling, 

læsning, fortolkning og kommunikation.  

 

På Novelleworkshoppen arbejder vi 

med: 

 at skrive og læse noveller 

 at undersøge og forstå, hvordan en 

novelle er bygget op 

 at skrive, så det fænger 

 at bruge sproget bevidst og rytmisk 

 at læse op for et publikum. 

 

Novelleworkshoppen skærper elever-

nes evner og lyst til at skrive ved at gi-

ve dem mulighed for at fremstille egne 

fiktive tekster. I processen har vi fokus 

på skriveværktøjer, valgte emneområ-

der, problemformuleringer og dramatur-

gi som basis og ramme for fortælleglæ-

den.  

 

Novellegenrens form undersøges gen-

nem læsning af et mindre udvalg af 

danske samtidsnoveller, og herved 

skærpes elevernes viden om analyse-

metoder og forståelsesstrategier. Ved 

at læse, diskutere og analysere, hvor-

dan en novelle er bygget op, opnår 

eleverne et overblik over den samlede 

fremstillingsproces fra idé til færdigt 

produkt. Hovedvægten ligger dog på 

de praktiske øvelser, hvor eleverne 

selv får lov at prøve kræfter med skriv-

ningen.  

 

Et workshopforløb afsluttes altid med 

produktion af en færdig tekst, som læ-

ses op for klassen. Eleverne lærer her 

at give skriver- og læserorienteret re-

spons og at læse op for et publikum. 

Eleverne styrkes på denne måde i at 

tilpasse kropssprog og stemme til 

kommunikationssituationen.  

 

Målgruppe 7.-10. klasse. 

 

 

OM KUNSTNEREN MIA DEGNER ER FORFATTER.  

Hun debuterede i 2012 på Gyldendal med den roste digtsamling ’En 

lodret drøm’ og har siden udgivet prosa/lyrik-bogen ’Kort over himlen’, 

ligeledes på Gyldendal samt kollektivværket ’Hjem//By/Ting’ i samar-

bejde med tre øvrige forfattere.  

Hun har desuden beskæftiget sig med kunst- og dokumentarfilm som 

instruktør og manuskriptforfatter.  

Læs mere på: www.miadegner.dk  

 
  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
  

http://www.miadegner.dk
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         Der var engang – eventyrworkshop for mellemtrinnet       Mia Degner FORFATTER 

 

På eventyrworkshoppen arbejder vi 

med at skrive vores egne eventyr med 

udgangspunkt i ”de gode gamle fortæl-

linger”. Igennem sjove og praktiske 

skriveøvelser prøver eleverne kræfter 

med at skrive i eventyrgenren og samti-

dig læses og analyseres et udvalg af 

kendte og mindre kendte eventyr, så 

eleverne efter endt workshopforløb er 

godt hjemme i eventyrgenren, kan tale 

med om særlige genretræk, arketyper 

og opbygning.  

Ved at få lov til selv at skrive i eventyr-

genren, etableres et fortroligt forhold til 

den, og parløbet mellem skrivning og 

læsning motiverer eleverne til at få det 

bedste ud af begge dele. 

Et workshopforløb afsluttes altid med 

produktion af et færdigt eventyr, som 

klippes ud, limes i en foldebog og læ-

ses op for klassen. Den lille foldebog 

får eleverne med hjem som et fint pro-

dukt fra forløbet, og selve oplæsningen 

giver eleverne mulighed for at dele de-

res historier med klassen, øve sig i at 

stå på en scene og at læse op for et 

publikum.  

 

 

Målgruppe: 4.-6. Klasse 

 

OM KUNSTNEREN 

Mia Degner er forfatter og debuterede 

i 2012 på Gyldendal med den roste 

digtsamling En lodret drøm. Siden har 

hun udgivet kortprosabogen Kort over 

himlen samt korrespondancebogen 

Hjem// By// Ting i samarbejde med tre 

andre forfattere. Hun arbejder for tiden 

på sin fjerde bog, en novellesamling.  

Mia har desuden beskæftiget sig med 

kunst- og dokumentarfilm som instruk-

tør og manuskriptforfatter, og hun har 

en stor passion for især mundtlige fol-

keeventyr, som hun i 2009 rejste til 

Angola sammen med historiefortælle-

ren Hans Laurens for at indsamle og 

dokumentere.  

Læs mere på www.miadegner.dk 

 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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                Sort/hvid - og alle nuancerne imellem                 Janus Kodal FORFATTER 

Med udgangspunkt i sin bog Sort/Hvid + 

(Gyldendal 2012) handler dette forløb om barn-

dom og skoletid. Om venner, uvenner, lærere, 

kærester - om glæder om grusomheder.  

Det handler om, hvordan vi skaber en historie af 

os selv og vores nærmeste, og om hvordan vi for-

tæller den.  

 

Album, ligesom albino, betyder i grunden hvid, 

blank, ubeskrevet. Og det er netop hvad album-

met er.  

Det er hvidt, indtil vi selv fylder det op med fortæl-

linger.  Idet vi skaber fortællinger bruger vi be-

stemte medier: sprog, billeder, tegninger, film osv 

der tilsammen giver en hel fortælling.  

Vi skal arbejde med, hvordan fortællingen skabes, 

og hvordan de medier, vi bruger, kommer til at de-

finere fortællingen. 

 

I forløbet arbejdes der med særligt fokus på bille-

de og tekst. Der gennemgås forskellige måder at 

skabe albums på, og der lægges vægt på en be-

vidstgørelse af ’fortællerens’ egen rolle i skabel-

sen af historien. 

Herefter indkredses aktuelle fortællinger fra ele-

vernes egen verden, og vi beslutter i fællesskab 

hvilken historie den enkelte elev skal arbejde vide-

re med. Denne periode består af praktisk kunstne-

risk arbejde med feedback fra kunstneren og fra 

grupper blandt eleverne. Sidste fase består af pro-

duktion af albummet på papir og /eller digitale 

platforme samt præsentation med mini-foredrag 

ved eleverne selv. 

 

Målet er at styrke elevernes fornemmelse af, at 

deres egen historie er gyldig, og at give dem en 

række narrative værktøjer til at fortælle deres hi-

storie fra flere forskellige vinkler. 

 

 

OM HUSKUNSTNEREN:  

Forfatteren Janus Kodal er født og opvokset i 

Aabenraa. Han har gået på Forfatterskolen i Kø-

benhavn, undervist samme sted samt på flere an-

dre skoler som lærer i skrivekunst. Han debutere-

de på forlaget Gyldendal i 1991 og har siden udgi-

vet en lang række bøger, senest Sort/Hvid+ 

(Gyldendal 2012). I oversigtsværket Danske Dig-

tere i det 20. århundrede beskrives Kodals forfat-

terskab således: ”Forfatterskabet fungerer på 

mange måder illustrativt i forhold til den bevægel-

se, den danske lyrik foretog fra 80erne og op igen-

nem 90erne. Forbindelsen til 80er lyrikken er 

åbenlys i Antologis digte, som for en stor dels ved-

kommende tager afsæt i storbyrummet og temati-

serer eksistentiel søgen i såvel den postmoderne 

værdiløshed og kærligheden. Ingentings mestre 

undersøger også eksistensen, men arbejder med 

et minimalistisk udtryk. I de seneste samlinger fo-

retager Kodal endnu et radikalt skifte, idet man 

her finder et ironisk spil med masker og attituder 

og en harsk udlevering af digtningens institution. 

 

MÅLGRUPPE:  

7. klasse og opefter. 

 

Foto: Robin Skjoldborg 

  

Varighed: 

Skolen har kunstneren til rådighed i 40 timer. De to 
parter aftaler indbyrdes, hvordan de 40 timer skema-
lægges. 
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             Tikke Takke - musik og fortælling i dialog med børn     Laurens & Ugorskij   FORFATTER 

For os er Historier og eventyr en del af et 
sangskriverprojekt. Når vi fortæller historier, 
træner vi børnenes evne til at tænke i bille-
der, og vænner børnene til en stille koncen-
tration. Gennem dialog digter vi historier og 
sange sammen. Vi lærer dem at skabe sange 
ud af historier. Musik skaber samvær, og ved 
at synge og lege sanglege styrker børnenes 
fællesskabsfølelse og evne til selvforglemmel-
se. I dialogen digter vi sammen og giver dem 
ejerskab og stolthed over at være med til at 
skabe noget vigtigt. Dialog er nøgleordet i 
denne workshop. 
 
Aldersgruppe 
0.-3.klasse 
 
Historien bag projektet: 
Sange bliver til i dialog med børn i indskolin-
gen. Det var fra start vores mål at digte san-
ge, som afspejlede børnenes univers og fan-
tasi. Mødet mellem børn og voksne er gensi-
digt givende.  De voksne har viden og overblik 
og ved, hvad der skal til for at tekst og musik 
bliver en helhed. Børnene har en vild fantasi 
og en umiddelbar motivation for at eksperi-
mentere med sproget. Deres nysgerrighed og 
spontane livsglæde giver sprudlende indfald 
– og det inspirerer de voksne.  
Børnenes skæve, sjove og forfriskende ordbil-
leder sætter vi ind i en fortælling, som bliver 
rammen om sangenes tekst, der på en  

måde bliver et poetisk koncentrat af histori-
en. Vi voksne ville fx aldrig have fundet på 
”Tusinde øjnes Tivoli” eller ”Edderkoppen 
Bobby”, der møder hvalrossekokken Bobby  
på en sodavandscafe, hvis vi ikke hav-de ar-
bejdet med fortælling først. 
 
Sådan foregår workshoppen: 
Når vi går i gang med selve sangskriverprojek-
tet, starter vi med at digte en lille historie 
sammen med børnene. Det er den grundhi-
storie, du senere digter sangen over. Kreativ 
Dialogisk Fortælling betyder at din rolle som 
voksen er at lytte, spørge ind til, holde histo-
rien i gang og samle alle de flyvske ideer sam-
men i en narrativ fortælling - en historie der 
består af børnenes vilde tanker og ideer og 
gennem vores overblik skaber vi handlingen. 
Men før vi når så langt, skal vi først lære bør-
nene at kende. Det gør vi med masser af mu-
sik, sang og dans krydret med gode historier. 
Når vi på den måde varmer hinanden op og 
bliver fortrolige med, kan vi begynde at skabe 
sammen. 
 
Forløbet 
Skematisk set er processen over to dage a 
2x2 timer således ud: 
1. dag 
Vi skaber stemning og lærer hinanden at ken-
de ved at synge, lege sanglege og fortæller 
eventyr og historier.  
Vi digter en historie sammen og digter der-
efter  
1. vers af den sang, vi laver sammen, og som 
er målet med vores workshop. Vi synger ver-
set og siger på gensyn. 
2. dag 
Vi synger og leger med børnene og fortæller 

historier 
Vi synger 1. vers af den sang, vi digtede sam-
men dag 1. 
Børnene genfortæller den historie, vi digtede 
forleden, og sammen digter vi op til 3 nye 
vers til sangen. 
Vi indøver sangen, så børnene kan huske den 
og synge den. 
Vi synger den for andre klasser. 
Resultat: klassen har fået en historie, de kan 
fortælle og en sang, de kan synge. 
 
Tidsforbrug/varighed 
Vi har en klasse i 2x2 timer fordelt over to 
dage 
Et forløb er 8 klasser, over to uger mandag-
torsdag 
Uge 1 med 4 klasser fordelt over 4 dage 
 i alt 16 timer 
Uge 2 med 4 klasser fordelt over 4 dage  
 i alt 16 timer 
Forberedelse, møder og afslutningskoncert    i 
alt 8 timer 
 
Målsætning med workshoppen 
At styre børnenes musikalske og sproglige 
udvikling 
At give børnene selvforglemmende oplevelse 
af musik, dans og fortælling 
At træne børnenes koncentration  
At forstå dialogen og en fælles kreative pro-
ces 
At træne fantasien og forestillingsevnen 
At kunne syne og fortælle en historie  
At tage ejerskab og føle stolthed over et re-
sultat af en proces 
 
Undervisningsmateriale 
Tikke Takke- et sanghæfte som udkommer på 

musiklærernes forlag efteråret 2018.  
Her er der sange skabt i dialog med børn.  
Øvelser til sangene 
En opskrift på at digte sange og historier. 
 

Andreas Ugorskij - komponist og musiker 
Uddannet almen musiklærer fra Det Kongeli-
ge Danske Musikkonservatorium i 1999. Op-
træder i mange sammenhænge med sit Djan-
go Reinhardt-inspirerede guitarspil, bl.a. med 
gypsy-jazzbandet Papa Kotji. Var med til at 
starte world bandet Klezmofobia, der fortsat 
turnerer i store dele af verden. Har modtaget 
en grammy for bedste cd. Skriver musik til 
teaterforestillinger, musicals, egne bands og 
arbejder med komposition, sangskrivning, 
sammenspil mm. i projektansættelser på sko-
ler og institutioner. 
 

Hans Laurens- forfatter og fortæller 
Grundlagde fortælleteatret BestTellers på 
Vesterbro i København 2000. Et fortælletea-
ter for voksne, som stadig er levende og ak-
tivt. Har siden 2003 arbejdet systematisk med 
fortælling ud fra teorierne om “medskabende 
børnekultur”. Fra 2003-2016 har han afholdt 
og organiseret fortællekonkurrencen Gi en 
Historie. Danmarksmesterskaberne i fortæl-
ling af egne historier for elever i 5. klasse. Har 
udviklet metoden “Dialogisk Kreativ 
Fortælling” for børn fra 4-8 år (bog om emnet 
kommer 2019) og “Gi en historie-metoden” 
for elever fra 8-16 år (Alinia 2005) Har et godt 
kendskab til inter-
national børne-
fortælling, bl.a. ved 
deltagelse i konferencer 
og festivaler i bl.a Thai-
land, Rumænien, Tysk-
land, Mexico, Bali, Viet-
nam og Indien. 
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             Tag på ordet - forløb for 5.-7. klasse    Hans Laurens & Mia Degner FORFATTER 

At digte en god historie er ligesom at byg-

ge at hus. Først laver du en skitse; du 

forestiller dig, hvad din historie skal hand-

le om, og hvad du vil have med i den; 

hvordan dit hus skal se ud.  

Måske skriver du dine tanker ned, måske 

tænker du dem bare, måske diskuterer du 

dem med andre, eller også gør du lidt af 

det hele. Så støber du fundamentet og 

lægger grunden til din historie. 

Du fortæller for dig selv, skriver ned, for-

tæller igen og skriver. Først derefter går 

du i gang med at bygge selve huset; en 

hel tekst. Men så opdager du, at du har 

glemt at tænke på det vigtigste. Der skal 

jo tag på! Taget kommer først på histori-

en, når du har redigeret den; derved gør 

du din historie beboelig, for andre. 

Til sidst holder du en stor fest og inviterer 

alle, du kender, til kransekage og oplæs-

ning! 

 

METODEN: 

Tag på ordet er en workshop om forløbet: 

Mundtlighed - skriftlighed - oplæsning. Vi 

begynder med at arbejde mundtligt. Hvor-

dan kommer man i gang med at fortælle  

 

historier, og hvad er en historie for noget? 

 

Vi fortæller dem og redigerer dem. Alt 

sammen mundtligt fordi det er den nem-

meste og hurtigste måde at redigere på. 

Man blot skal sige noget andet end det, 

man sagde før. Når vi er tilfredse med de 

mundtlige fortællinger, har vi det første 

produkt en fortælling. Nu transformerer vi 

fortællingerne i et nyt medie, den skriftlige 

historie.  

Vi skriver fortællingerne ned, bearbejder 

dem, så de passer til skriftlighedens krav 

og får små præcise 1-siders skriftlige hi-

storier.  

 

Til sidst arbejder vi med teksternes sprog 

og rytme, så de kommer til at ligge godt i 

munden, og vi får lyst til at læse dem højt 

for andre.  

Det tredje resultat teksten som lyd i en 

oplæsning.  

 

TRE MEDIER MED SAMME HISTORIE: 

Den fortalte historie som aldrig er ordret 

den samme fra gang til gang, fordi fortæl-

ling altid er improviseret over en kendt 

handling. Teksten, som litteratur med en 

præcis struktur og velvalgte ord som ikke 

kan ændres.  

Endelig oplæsningen som kræver at spro-

get igen tillempes et mundtligt udtryk af 

mundret rytme og flow, men uden fortæl-

lingens improvisation. 

 

 

 

MÅLET: 

Tag på ordet giver eleverne en oplevelse 

af sproget som et sanseligt, plastisk red-

skab. Gennem arbejdet med at digte små 

historier, får eleverne erfaring for forskel-

len på det talte og skrevne sprog. De for-

står den tætte sammenhæng mellem de 

to og får en klar idé om mundtlighedens 

og skriftlighedens kvaliteter. Målet er at få 

eleverne til at bruge sproget, både det 

mundtlige og det skriftlige, til at skabe 

smukke, klare og præcise fortællinger/

tekster, som er lette at læse op. 

 

FORLØBET: 

1.dag:   Fortælling og oplæsning - intro 

eksempler. Små fortællinger 

2. dag:  Jagten på historien. Dataind-

samling 

3. dag:  Mundtlig fortælling, 5 min. histo-

rier i grupper. Redaktion mundt-

lig og storyboard  

4. dag:  Fortælling fra scenen for en an-

den klasse  

 

5. dag:  Skrive ned. Fra fortælling til tekst 

6. dag:   Dramaturgi frem og tilbage mel-

lem mundtlighed og tekst 

7. dag:  Fra tekst til oplæsning  

8. dag:  Den korte og den lange tekst. 

Redaktion og skærpelse af tekst 

9. dag:  Træningsoplæsning. Produktion 

af ”bøger”- origanibøger 

10. dag: Oplæsning og fortælling samt 

præsentation af bøger 

 

 

LIDT OM KUNSTNERNE: 

Mia Degner. Forfatter. Debuterede på 

Gyldendal i 2012 med den roste digtsam-

ling ”En lodret drøm”, ”Kort over Him-

len” (Gyldendal 2014) og har desuden 

beskæftiget sig med kunst- og dokumen-

tarfilm som instruktør og manuskriptforfat-

ter. 

Mia interesserer sig for sammenhængen 

mellem det talte og skrevne sprog og har i 

flere år samarbejdet med historie - fortæl-

ler Hans Laurens. Hun underviser desu-

den pædagogstuderende i Dansk, Kultur 

og Kommunikation på University College 

Sjælland. 

Læs mere på: www.kulturopa.dk 

 

Hans Laurens. Fortæller og leder af ”Gi 

en Historie” og medejer af Best Tellers. 

Har været fortæller i 25 år.  

Har interesseret sig indgående for kvalite-

ten af børns talte sprog. Kendt for Fortæl-

lekonkurrencen ”Gi en Historie” og senest 

for succesen Tegne Battle på en række 

sønderjyske skoler i 2012 og 2014.  

Læs mere på: www.gienhistorie.dk 

 

KAPACITET: 

2 klasser om dagen.  

Den endelige plan aftales. 


