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Unge visuelle talenter samles til træf i Aarhus 
  
I weekenden d. 8.-10. april samles 80 unge og deres undervisere fra landets visuelle talentlinjer til 

billedkunsttræf på Godsbanen i Aarhus. 

   

På træffet vil elever og undervisere få mulighed for at lade sig inspirere af hinanden og udveksle 

erfaringer om det, de brænder for, som de udforsker og beskæftiger sig med på et højt fagligt 

niveau. 

  

Temaet for træffet er ”tegning”, et område, der de seneste år har fået et større fokus i 

undervisningen på talentskoler, videregående uddannelser, billedskoler for børn og unge samt på 

forskellige kunstinstitutioner. Det skyldes ikke mindst den årligt tilbagevendende Tegnefestival og 

DM i tegning, der udspringer fra Billedskolen på Horsens Kunstmuseum. 

 

Træffets program vil bestå af masterclass ved Søren Behncke (Papfar), workshops, tegnemarathon 

besøg på ARoS samt besøg af studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Aarhus 

Billedkunstcenter har desuden givet mulighed for at udstille resultaterne af weekendens 



workshops i Godsbanens foyer. En del af udstillingen flyttes efterfølgende til Tegnefestival i 

Horsens. 

  

Weekenden skydes i gang med ophængning af street art-værker, som de unge medbringer 

hjemmefra. Disse vil kunne ses i en linje fra Godsbanen over Scandinavian Congress Center til 

Aarhus Banegård. 

  

Hver talentlinje bidrager med en workshop med deres professionelle underviser/kunstner, der 

præsenterer forskellige indgange til arbejdet med tegning. Der vil blandt andet blive arbejdet med 

motivets betydninger, erindring, komposition, illustration og tegninger med ord. 

  

Hver workshop bliver sammensat med en geografisk spredning, så de unge mødes på tværs af 

talentskoler. Deltagerne kommer fra talentlinjer fra Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Holstebro, Horsens, 

Næstved og Viborg. 

  

Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad fra Aarhus Kommune vil åbne træffet fredag aften. 

Kulturudvalgsformand i Horsens Kommune, Kristian Dyhr, vil sætte tegnemaraton i gang, og 

formidlingschef på ARoS, Marianne Grymer Bargeman, vil sammen med formand for Statens 

Kunstfond, Gitte Ørskov, stå for talerne til fernisering af udstilling søndag formiddag. 

     

Talenttræffet er en videreudvikling af talenttræf i 2015 på Esbjerg Kunstmuseum, og i år er det fra 

det landsdækkende talentnetværk Aarhus Billed- og Medieskole, Børnekulturhuset i Aarhus og 

Visuelt Gymnasium i Horsens / DM i tegning, der i samarbejde med Kompetencecenter for børn, 

unge og billedkunst står for arrangementet.  

 

Talenttræffet på Godsbanen er støttet af Aarhus Billed- og Medieskole, Børnekulturhuset, Aarhus 

Kommune, Tegnefestival/DM i tegning og Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. 

  

 

Kontaktpersoner for talenttræffet:  

Tine Engel Mogensen, Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, tlf. 20 29 19 89 

tine@bornkunstogbilleder.dk  

Hanne Algot Jeppesen, Aarhus Billed- og Medieskole, tlf. 30231424  

hanne@aarhusbilledogmedieskole.dk  

Karen Marie Demuth, Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, tlf. 61 99 90 82 

info@bornkunstogbilleder.dk   
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