
I uge 25 afholdes der traditionen tro ’Snapsting for Børn’ på Borgvold, hvor skoler og daginstitutioner kan tilmelde sig en lang række 
workshops med mange forskellige kunstnere.

Skolerne kan nu - som optakt til ’Snapsting for børn’ - booke et for-forløb med en kunster på skolen. Forløbet afsluttes til sommerens 
festival, hvor børnene får mulighed for at videreformidle det, de har lært, til andre børn. 

Kulturprinsen er glade for at kunne tilbyde projektet ’Kunstner-assistenter’ til alle skoler i Viborg Kommune.

Formålet med projektet er:
 • at give elever og lærere nye kunstneriske færdigheder
 • at inddrage begge i den kunstneriske proces
 • at motivere og understøtte børnene i at kunne videreformidle processen til andre børn

Projektet er støttet af Huskunstnerordningen og Aarhus 2017 og det er derfor gratis at deltage i. Skolen dækker kun evt. materialer 
til forløbene på skolerne (max. 500 kr.).

Kort beskrivelse af hele forløbet:
Forløb på skolen
6 kunstnergrupper arbejder i et længere forløb med 1-2 skoleklasser. Kunstneren præsenterer sin kunstneriske praksis for klassen 
og engagerer eleverne i en kreativ skabelsesproces. Forløbet varer 16-20 timer og afholdes i skoletiden. Det aftales individuelt 
mellem lærer og kunstner, om der arbejdes intensivt i en projektuge, eller man ønsker at strække timerne over en projektperiode 
på op til fire uger. Alle forløb udbydes med læringsmål på www.klc.dk – se venligst mere info på side 2. 

Snapsting for børn i uge 25 på Borgvold
Sideløbende med de kunstneriske forløb på skolen, klædes eleverne på til at kunne videreformidle den selvsamme samskabel-
sespraksis i rollen som ’kunstnerassistenter’. Det foregår på Snapsting for børn i uge 25, hvor kunstneren sammen med de nyud-
klækkede unge ’kunstnerassistenter’ afholder 8 åbne workshops fra mandag 20/6 til og med torsdag 23/6. Der skal deltage ml. 3-6 
kunstnerassistenter pr. workshop.

Samlet tidsplan for forløb og workshops
 • 11. april kl. 13.30-16.00:  Fælles opstartsmøde for alle involverede kunstnere, lærere og Kulturprinsen
 • April/maj/juni: Forløb på skolerne (aftales indbyrdes)
 • 20.-23. juni kl. 9.00-14.30: ’Snapsting for Børn’: 2 workshops pr. dag, 3-6 kunstnerassistenter pr. workshop

 

Kunstneriske færdigheder
Kreativ proces
Samskabelse
Børn til børn-formidling

Få et intensivt forløb med en professionel kunstner på skolen, som afsluttes til 
’Snapsting for børn’, hvor eleverne formidler, alt det de har lært, videre til andre børn.

Gratislæringsforløb før ’Snapsting for Børn’

Læringsmål:
Elevernes alsidige udvikling - innovation og entreprenørskab 
Der er fokus på “legende”, eksperimenterende og skabende processer, hvor der tages udgangspunkt i sansning, ople-
velse og fantasi. Der lægges vægt på elevernes kreative kompetencer til at skabe og udvikle samt evne til at organisere, 
kommunikere og samarbejde.
Fælles faglige mål for de enkelte forløb – se venligst klc.viborg.dk

http://klc.viborg.dk


Kunstnere og forløb på skolen

Sans & Dans 
Jon Stage - danser

Musik
Idræt 5. - 6. klasse

1 - 2 klasser (ét samlet forløb med 
alle eller et kortere forløb pr. klasse)
Max. 50 elever

Sans for vandring
Pernille Helberg Stentoft, byvandrer Historie 5. - 6. klasse 1 klasse (ca. 25 elever)

Laboratorium for ord og billede
Ingrid Hvass - fortæller & 
Sophie Hjerl - billedkunstner

Dansk
Billedkunst 3. - 4. klasse 2 klasser (ca. 25 elever pr. klasse)

Et forløb pr. klasse.

Kunstværksted
Thomas Kruse - billedkunstner Billedkunst 3., 4. eller 5. klasse 1 klasse (ca. 25 elever)

Det Moderne Snapsting
Sidsel Effersøe - arkitekt Billedkunst 3. - 4. klasse 2 klasser (ca. 25 elever pr. klasse)

Et forløb pr. klasse.

Musikdramatik
Operaen i midten
Lars Oluf Larsen - sanger/skuespiller &
Christian Dahlberg - kapelmester/komponist

Musik 6. klasse 2 klasser (ca. 25 elever pr. klasse)
Et forløb pr. klasse.

Læs mere om de enkelte forløb ved at klikke på titlen i skemaet herover eller gå ind på klc.viborg.dk - den fælles platform for alle 
aktuelle, uformelle læringstilbud til børn og unge mellem 0 og 18 år.
Søgning: vælg ’SØG GRUNDSKOLEN’ i venstre side og derefter vælg ’KULTURPRINSEN’ i institutioner til højre. 
Herefter vil beskrivelser af alle ovenstående 6 forløb komme frem. Alternativt skriv ’Kunstnerassistent’ i søgefeltet øverst.

Tilmelding
Deadline for tilmelding: onsdag 23. marts til dorthe@kulturprinsen.dk
Husk at skrive:
- hvilket forløb, I gerne vil have på skolen (evt. flere i prioriteret rækkefølge)
- navn på skole
- navn, e-mail og mobil på kontaktperson 

Har I spørgsmål til projektet, er I meget velkomne til at kontakte Kulturprinsen.

TRANSPORTTILSKUD
Husk skolen kan søge om tilskud til transport til kulturelle tilbud og arrangementer, der afvikles i Viborg Kommune!
Læs mere her: http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Koersel-med-elever/Tilskud-til-transport

Med venlig hilsen
Dorthe Andersen , Projektkoordinator
Kulturprinsen - Udviklingscenter for børne- og ungekultur
Telefon 26 89 14 15 - email: dorthe@kulturprinsen.dk
 
www.kulturprinsen.dk

Projektet er støttet af

Snapsting for Børn på Borgvold
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