Kolding 14. maj 2019

SKOLEFORLØB - OPLEV INTERNATIONAL KUNST MED KROPPEN OG BIDRAG
TIL EN HELT NY INSTALLATION

Det internationale kunstkollektiv Numen/For Use skaber til Trekantområdets Festuge
2019 tre spektakulære installationer i Vejen, Vejle og Haderslev. Det er nu muligt at
booke et gratis skoleforløb til børn fra 0.-5. klasse.
Skoleforløbet består af en introduktion til kunstværket, en lille praktisk øvelse og en
mulighed for at opleve kunstværket på egen krop.
Den praktiske øvelse bruges til at tale om genanvendelse og materialitet. Eleverne
skal ved hjælp af en skabelon klippe former ud af materialeprøver fra Numen/For Uses
installation. Elevernes bidrag vil komme til at indgå i en stor installation i det offentlige
rum, som indvies i forbindelse med åbningen af Kunsthal 6100 d. 21. september 2019.
Skoleforløbet varer i alt 60 minutter og foregår på følgende måde:
1) Introduktion til Numen/For Uses installation. Vi taler om materialer, rumlighed og
hvad det vil sige at opleve kunst med kroppen (10 minutter).
2) Opdeling i hold. Første hold går i gang med den praktiske øvelse, mens det andet
hold får mulighed for at opleve kunstværket. Efter 20 minutter bytter vi (2 x 20 = 40
minutter).
3) Opsamling og farvel (10 minutter).
Praktisk info:
Numen/For Uses installationer er ikke en legeplads. Der er derfor regler for, hvordan
eleverne færdes i kunstværket. Det drejer sig især om sikkerhedsmæssige hensyn!
Det vil selvfølgelig blive forklaret ved besøget, men det forventes, at lærerne inden
besøget har talt med eleverne om præmissen for at opleve værket. Af samme årsag,
skal en klasse på 20-30 elever have minimum to lærer med i forbindelse med besøget.
Der udsendes yderligere info til lærerne, når forløbet er booket.
Skoleforløbene fordeles efter først-til-mølle-princippet, så skynd dig at booke en helt
unik kunstoplevelse til din klasse!
Læs mere om Numen/For Use: http://www.numen.eu/installations/tape/des-moines/
Læs mere om Trekantområdets Festuge: https://www.trekantfest.dk/

VEJLE - Spinderihallerne
Mandag d. 26. august: 9-10
Mandag d. 26. august: 10.30-11.30
Tirsdag d. 27. august: 9-10
Tirsdag d. 27. august: 10.30-11.30
VEJEN – Vejen Idrætscenter
Onsdag d. 28. august: 9-10
Onsdag d. 28. august: 10.30-11.30
Onsdag d. 28. august: 12-13
HADERSLEV – Street Dome
Torsdag d. 29. august: 9-10
Torsdag d. 29. august: 10.30-11.30
Fredag d. 30. august: 9-10
Fredag d. 30. august: 10.30-11.30
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