
Kunstnerassistenter 
til ’Snapsting for Børn’

Et gratis intensivt forløb med en professionel kunstner på skolen, 
som afsluttes til ’Snapsting for Børn’ på Borgvold 2017.
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Kreativitet, samskabelse og samarbejde
Eksperimenterende processer 
Børn-til-børn formidling

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

Skolerne kan nu - som optakt til ’Snapsting for Børn’ - booke et gratis forløb med en kunstner på skolen. Forløbet afsluttes 
til ’Snapsting for Børn’, hvor jeres børn videreformidler det, de har lært og oplevet, til andre børn på Borgvold. 

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 både elever og lærere i den kunstneriske proces
 • at motivere og understøtte børnene i at kunne videreformidle processen til andre børn

Vi afprøvede konceptet første gang i 2016, og det var en kæmpe succes. Lærere og kunstnere oplevede, at eleverne tog 
et stort ansvar, var meget selvstændige og dag for dag voksede med opgaven. Også elevernes egen refleksion over den 
kunstneriske praksis blev styrket betragteligt gennem videreformidlingen til andre børn. 

Kort beskrivelse af hele forløbet

Forløb på skolen
7 kunstnere arbejder i et længere forløb med hver én skoleklasse. Kunstneren præsenterer sin kunstneriske praksis for 
klassen og engagerer elever og lærere i en kreativ skabelsesproces. Forløbet varer 20 timer og afholdes i skoletiden. Det 
aftales individuelt mellem lærer og kunstner, om der arbejdes intensivt i en projektuge, eller om man ønsker at strække 
timerne over en projektperiode på op til fire uger. Det er vigtigt, at læreren kan deltage i hele forløbet på skolen.

’Snapsting for Børn´ i uge 25 på Borgvold
Sideløbende med de kunstneriske forløb på skolen klædes eleverne på til at kunne videreformidle den selvsamme 
samskabelsespraksis i rollen som ’kunstnerassistenter’. Det foregår på ’Snapsting for Børn’ i uge 25, hvor kunstneren 
sammen med de nyudklækkede unge ’kunstnerassistenter’ afholder 8 åbne workshops fra mandag 19/6 til og med 
torsdag 22/6. Der skal deltage ml. 3-6 kunstnerassistenter fra klassen pr. workshop. 

Læringsmål: Elevernes alsidige udvikling - innovation og entreprenørskab. 
Der er fokus på “legende”, eksperimenterende og skabende processer, hvor der tages udgangspunkt i sansning, 
oplevelse og fantasi samt fordybelse, erkendelse og virkelyst. Der lægges vægt på elevernes kreative kompetencer 
til at skabe og udvikle samt evne til at organisere, kommunikere og samarbejde. Projektet giver mulighed for at ar-
bejde med elevens lyst til at lære mere, mulighed for at lære på forskellige måder og mulighed for at lære sammen 
med andre. Der er således fokus på elevernes engagement, initiativ og forståelse af egne, individuelle kompetencer 
og forskelligartede læreprocesser. Endvidere arbejdes der med at styrke elevernes sociale relationer og følelse af at 
være en del af et større fællesskab, hvor alle indgår og bidrager aktivt.



3

Kunstnere og forløb på skolen
- forløbene kan i samarbejde med kunstneren tilpasses alle fag.

Forløb Klassetrin Antal deltagere Præsentation
Moving without Words 
Jon Stage (dans) 5. - 6. kl. Én klasse Side 4

Stomp, Rap og Dans 
Jesper Falch (musik) 4. - 5. kl. 1 – 2 klasser 

(max 60 elever) Side 5

Din virkelighed…
Flemming Bæk (animation) 5. - 6. kl. Én klasse Side 6

Country of Sillynæs – landet med sin helt egen logik
Katrine Weigelt Nielsen (teater) 3.- 4. kl. Én klasse Side 7

Grafik forløb: ’Fra det ukendte til det konkrete’
Joaquin Zaragoza (grafik) 4. - 5. kl. Én klasse Side 8

VæredygtighedsAgenter 
Christian Dietrichsen (performance, tekst) 6. kl. Én klasse Side 9

Ønsker med børn
Troels Lindebjerg (skulptur/installation) 4. - 6. kl. Én klasse Side 10

Læs præsentationen af de enkelte forløb på de følgende sider samt på www.klcviborg.dk - ’Kunstnerassistenter’.

Samlet tidsplan for forløb og workshops
10. april kl. 13-16: Fælles opstartsmøde for alle involverede kunstnere, lærere og Kulturprinsen.
April/maj/juni:  Individuelt aftalte forløb på skolerne.
19.-22. juni kl. 9-14: ’Snapsting for Børn’ - 2 workshops pr. dag, 3-6 kunstnerassistenter pr. workshop.

Projektet er støttet af Huskunstnerordningen og Aarhus 2017, og det er derfor gratis at deltage. 
Skolen dækker kun evt. materialeudgifter til forløbene på skolerne.

Tilmelding
Deadline for tilmelding: onsdag 22. marts til dora@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 mobilnr. på kontaktperson 

Transporttilskud til ’Snapsting for Børn’
Husk at 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 

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

Med venlig hilsen

Dorthe Andersen, Projektleder
Kulturprinsen - Udviklingscenter for børne- og ungekultur • www.kulturprinsen.dk
Telefon 26 89 14 15 • Email dora@kulturprinsen.dk
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Moving Without Words
v. Jon Stage, dans

Beskrivelse af forløbet på skolen
Vi skal sammen skabe en spændende workshop, vi kan præsentere til Snapsting for Børn 2017. 
Med afsæt i improvisatoriske redskaber vil vi i fællesskab udforske, hvad dans og bevægelse kan, hvordan vi 
kan omforme en helt almindelig dagligdagssituation/bevægelse til en dans og rammesætte denne. Til dette 
skaber vi nogle narrativer, følelser og situationer, som vi kan opleve og udforske igennem dans og bevægelse, 
uden brug af ord. Ud fra de valgte scenarier begynder vi at arbejde på små koreografier, som kan bruges i 
dette endelige scenarie, som er designet til at kunne udspilles hvor som helst. Blandt andet skal disse små 
scenarier bruges som eksempler for workshopdeltagerne på Borgvold. 

De kommende kunstnerassistenter vil igennem forløbet bliver trænet i at observere hinanden, give feedback 
og guide en øvelse videre. De bliver også præsenteret for enkelte basis danseøvelser for at give nogle grund-
læggende færdigheder til det koreografiske arbejder. Der lægges op til, at eleverne er med til at skabe alt 
indholdet i forløbet i et fællesskabende, procesorienteret og oplevelsesbaseret møde med en professionel 
danser, koreograf og scenekunstner.

Skolen skal sørge for…
Need to have: 
- Et lokale, en sal eller lign., der kan rumme børnene og giver plads til bevægelse. 
  Lokalet skal være til rådighed under hele forløbet. 
- Et musikanlæg med mulighed for tilslutning med mini-jack stik. 

Nice to have: 
- Spejle 
- Rullemadrasser
- Anlægget må gerne være en transportable boomblaster eller lign., som man kan tage med til udendørs brug.

Målgrp.:   5. - 6. klasse
Antal deltagere:  én klasse
Kunstform:   Dans
Forløb på skolen:  5 dage á 4 timer fordelt på 1 -2 uger i 
juni måned (gerne så tæt på Snapsting for Børn som 
muligt). Endelige datoer aftales ml. skole og kunstner.

Snapsting for Børn: mandag 19/6 til og med torsdag 22/6. 
Alle dage i tidsrummet 9.00-14.00. 

Foto: jonstage.com
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Stomp, Rap og Dans
v. Jesper Falch, musiker

Beskrivelse af forløbet på skolen
Jesper Falch tilbyder jer et musisk forløb, 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 ryt-
men, ”ødelægge” rytmen, synge rytmen og til sidst bruge den fuldt ud. 

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 stemme - på samme tid!!!!! 

Med udgangspunkt i brugbare rytmer og breaks skal vi spille på ”skralde”-instrumenter, også kaldet STOMP. 

Som et fuldt integreret projekt igennem hele forløbet bliver alle inspireret/uddannet til at kunne være ’Kunst-
nerassistenter’. 

Vi skal med andre ord sammen lave nogle super gode og spændende workshops for og med andre børn til 
’Snapsting for Børn’ på Borgvold i uge 25. 

Nøgleordene er: musik, sammenspil, glæde (og en lille fest) 

Hvis der er stemning for det, kan vi afslutte projektet på skolen med en koncert for de andre elever. 

Skolen skal sørge for… 
En gymnastiksal alle dage. 
Jesper Falch medbringer alt til hele forløbet: tønder og baljer til alle, trommestikker/køller, gammelt metal 
samt et lydanlæg og head-set. 

Målgrp.:   4. - 5. klasse
Antal deltagere:  2 klasser (dog max 60 elever)
Kunstform:   Musik
Forløb på skolen:   4 dage á 5 timer i uge 24

Snapsting for Børn: mandag 19/6 til og med torsdag 22/6. 
Alle dage i tidsrummet 9.00-14.00.
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Din virkelighed… 
v. Flemming Bæk, Animation

Beskrivelse af forløbet på skolen
1.-3. gang: Introduktion til animationens verden gennem workshops med fokus på forskellige teknikker og 
virkemidler, hvor eleverne selv producerer små animationsfilm.  

4. gang: ”Animer den virkelige verden”. Her skal vi animere vores egne tegnede figurer på overheadark ind 
i den virkelige verden. Det er den proces, eleverne skal videreformidle til andre børn i ’Snapsting for Børn’ 
ugen. 

5. gang: Afprøv forløbet med en testklasse, inden det går løs på ’Snapsting for Børn’, hvor eleverne skiftes til 
at være kunstnerassistenter på workshops for og med andre børn. 

Skolen skal sørge for…
Materialer: 
- Farvet karton
- Lærertyggegummi
- Sakse
- Sorte og hvide tuscher
- Overheadark

Målgrp.:   5. - 6. klasse
Antal deltagere:  én klasse
Kunstform:   Animation
Forløb på skolen:  maj-juni, 1-2 gange i ugen 
   - aftales ml. skole og kunstner.

Snapsting for Børn: mandag 19/6 til og med torsdag 22/6. 
Alle dage i tidsrummet 9.00-14.00.
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Country of Sillynæs – landet med sin helt egen logik
v. Katrine Weigelt Nielsen, skuespiller

Beskrivelse af forløbet på skolen
Eleverne skal opfinde deres egen verden, finde på deres 
egne regler, hvor alt er anderledes end den verden, vi kender 
- ’de voksnes verden’. Vi skal øve os i at tænke ud af boksen, 
finde logik i skøre historier á la Alice i Eventyrland og øve os 
i gakkede gangarter som i Monty Pyton - som vi desuden 
skal se bidder af. Vi skal lave øvelser, der får grinene frem, 
hvor klassen bliver gode til samarbejde, og sammenholdet 
automatisk bliver styrket. Fantasien skal have frit spil, samti-
dig med at der også skal laves konkrete ting som skilte med 
sjove landenavne og tekst.

Eleverne vil i forløbet også blive klædt på til rollen som kunstnerassistent og herunder bidrage med ideer og 
forslag til indholdet på de workshops, der afholdes under Snapsting for Børn i uge 25. Her skiftes eleverne til 
at være kunstnerassistenter til åbne workshops, som afholdes mandag 19/6 til og med torsdag 22/6. 

Både i forløbet på skolen og som kunstnerassistenter får børnene magten og giver et bud på, hvordan verden 
ville se ud, hvis de måtte bestemme helt selv.

Skolen skal sørge for… 
Et stort lokale, helst en lille sal uden for mange nysgerrige blikke. Alternativt kan et klasselokale bruges nogle 
af dagene.

Målgrp.   3. - 4. klasse
Antal deltagere:  én klasse
Kunstform:   Teater
Forløb på skolen:  4 dage á 5 timer 
   fordelt på uge 20, 21 & 23
   - aftales ml. skole og kunstner.

Snapsting for Børn: mandag 19/6 til og med torsdag 22/6. 
Alle dage i tidsrummet 9.00-14.00.
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Grafik forløb: ’fra det ukendte til det konkrete’
v. Joaquin Zaragoza, kunstner

Beskrivelse af forløbet på skolen
Eleverne skal arbejde med tryk, og forløbet er baseret på en procesorienteret arbejdsform. Kunstneren vil 
præsentere 3 mulige temaer. Rent strategisk vil vi gå fra det ukendte gennem aktiv handling til det konkrete 
- både materielt og æstetisk. 

I forløbet på skolen vil vi afprøve så mange variationer og kombinationer som muligt og sammen finde ud af, 
om vi skal arbejde med individuelle eller kollektive tryk. Hovedvægten er på processen, form, billedæstetik 
og indhold – det, som bliver skabt her og nu, samt det kollektive/individuelle udtryk, medejerskab samt for-
ståelse/indsigt i processen og det færdige resultat. 

Forløbet på skolen afsluttes med en udstilling, hvor assistenterne vil præsentere resultatet. Og til Snapsting 
for Børn er det de nyuddannede kunstnerassistenter, som sammen med kunstneren instruerer deltagerne 
på workshoppen i at anvende trykteknikken. Til slut vil vi lave et stort bål, hvor vi brænder det hele, mens vi 
dokumenterer det med foto og video.

Kunstnerassistenterne får følgende færdigheder:
- kan håndtere et materiale til at skabe et billede
- får indblik i den kollektive proces
- indgå i en større sammenhæng gennem deres bidrag til processen
- kan formidle processen til andre og hjælpe med at udføre den
- kan eksperimentere med teknikken og finde løsninger 
- lærer at håndtere et materiale og dets begrænsninger

Skolen skal sørge for…
2.000 kr. til materialer samt arbejdslokale på ca. 40m2 
med mulighed for brug af vand.

Målgrp.:   4. - 5. klasse
Antal deltagere:  én klasse
Kunstform:   Grafik
Forløb på skolen:  5 dage á 4 timer
   - aftales ml. skole og kunstner

Snapsting for Børn: mandag 19/6 til og med torsdag 22/6. 
Alle dage i tidsrummet 9.00-14.00.
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Beskrivelse af forløbet på skolen
Med udgangspunkt i begrebet Væredygtighed og VæredygtighedsSpillet finder vi i fællesskab de vigtigste 
spørgsmål som menneskeheden burde reflektere over sammen. Spørgsmålene skrives på store sten, som 
senere skal placeres på utraditionelle lokationer i byen. Med stenene som omdrejningspunkt eksperimenter vi, 
i mindre grupper, med måder at interagere med byens borgere omkring spørgsmålene - her er ALT i princippet 
tilladt. 

Kunstnerassistenter klædes på – gennem forskellige lege/øvelser med afsæt i performance/teater/musik -  til 
at kunne gå ud og møde verden og skabe rammerne for fælles højlydt undren og refleksion. Og det bliver 
meget sjovere, end det lyder ;)

En VæredygtighedsAgent er en, der arbejder for en Væredygtig verden – én, der har mod nok til at stille de 
spørgsmål, der bare MÅ stilles, og som med kreative finurligheder får byens borgere til kaste sig ud i at finde 
svarerne - i dem selv. For ja(!), den Væredygtige omstilling starter i den enkelte – og VæredygtighedsAgenter-
ne er måske menneskehedens sidste chance for at indse dét… inden verden går under.

Hvad er Væredygtighed? Se mere på: https://www.youtube.
com/watch?v=E7WE3l8I1hc 

Til ’Snapsting for Børn’, som afholdes på Borgvold i uge 25, 
skiftes eleverne til at være kunstnerassistenter/ Væredygtig-
hedsAgenter på workshops for og med andre børn. 

Skolen skal sørge for… 
Nogle sten.

VæredygtighedsAgenter
v. Christian Dietrichsen, Performance/Tekst

Målgrp.:   6. klasse
Antal deltagere:  én klasse
Kunstform:   Performance/tekst
Forløb på skolen:  4 dage á 5 timer i uge 24

Snapsting for Børn: mandag 19/6 til og med torsdag 22/6. 
Alle dage i tidsrummet 9.00-14.00.
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Ønsker med børn
v. Troels Lindeberg, industrielt design 

Beskrivelse af forløbet på skolen
Vi vil arbejde med ønsker. Hvad er et ønskes natur? Hvad vil 
det sige at ønske? Hvordan finder man frem til, hvad man 
virkelig ønsker sig, og hvordan hjælper man et ønske på vej? 
Vi vil skabe en dialog og gennem kunstneriske processer giver 
ønskerne et fysisk udtryk. 

Vi tager udgangspunkt i spørgsmålene:
Hvad er et ønske? - arbejder med ønsket som en intension 
eller en idé, der giver plads til udvikling og proces.
Hvordan hjælper man et ønske på vej? Lægger op til hand-
ling i stedet for passiv venten, hvor eleverne aktivt går ind i en proces med deres ønske og udvikler sig sam-
men med det. Man skal så at sige finde sit ønske - men det kan også være, det er ønsket, der skal finde dig!

Ønskerne vil undervejs blive udtrykt gennem fysiske fremstillinger, der formulerer den proces, børnene gen-
nemgår med at bringe ønskerne ud i virkeligheden. Vi vil med afsæt i kunstneriske processer lave maskiner, 
væsner, små mirakler i samarbejde med børn og lærere og derigennem bringe ønskerne ud i virkeligheden. 
Forhåbentlig vil processen generere lige så mange svar som gode spørgsmål, undren og refleksioner.

Det, børnene måtte nå frem til – om det er ønskemaskiner, instruktionsvideoer, en del af en ikke afsluttet 
proces eller en ønskekage med tilhørende opskrift - bliver udstillet på skolen eller i andre relevante rammer. 

Til Snapsting for Børn i uge 25 vil børnene, sammen med kunstneren, tage deres ideer, spørgsmål og re-
fleksioner om ønsker op sammen med workshop-deltagerne og skabe nye maskiner, væsner, små mirakler, 
ritualer og orakelsvar, som vil blive udstillet og brugt på Borgvold.

Skolen skal sørge for: 
Materialer til processen aftales 
i samarbejde med kunstneren. Målgrp.:   5.-6. klasse

Antal deltagere:  én klasse
Kunstform:   Skulptur/Installation
Forløb på skolen:   Start maj og uge 23/24 
   – aftales ml. skole og kunstner

Snapsting for Børn: mandag 19/6 til og med torsdag 22/6. 
Alle dage i tidsrummet 9.00-14.00.


