INVITATION TIL SEMINAR
-----

HVORDAN LØFTER VI BILLEDKUNSTOMRÅDET
FOR BØRN OG UNGE PÅ NATIONALT PLAN?
Mandag d. 6. juni kl. 10.30-15.00
Statens Værksteder for Kunst
Gammel Dok Pakhus
Strandgade 27 B
1401 København K

TILMELDING
SENEST 25. MAJ

HVORDAN LØFTER VI BILLEDKUNSTOMRÅDET
FOR BØRN OG UNGE PÅ NATIONALT PLAN?
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst udarbejder i år et forslag til en national strategi for billedkunstområdet for børn og unge. Strategien skal pege på udfordringerne på området - og give bud på anbefalinger til at løfte det.
Strategien præsenteres for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst i september.
Derfor indbyder vi nu en række udvalgte interessenter til et seminar. På dagen deltager en bred kreds af aktører og
institutioner, der alle er med til at tegne billedkunstområdet for børn og unge. Vi vil gerne sætte børn og unges møde
med billedkunsten og alle dens facetter i centrum, og I repræsenterer alle forskellige indgange til dette vigtige møde.
Derfor har vi brug for jeres bidrag til, hvor skoen trykker – og til at vise nye veje.
Vi inviterer til seminar mandag d. 6. juni kl. 10.30-15.00 i
Statens Værksteder for Kunst, Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27 B, 1401 København K
Som optakt til dagen vil vi bede jer overveje og besvare et par spørgsmål om jeres perspektiv på den undervisning
og formidling af billedkunst til børn og unge, som finder sted på jeres område. Jeres besvarelser er med til at danne
grundlag for vores arbejde på seminaret.

SPØRGSMÅL
•

Hvad er jeres bedste erfaringer med undervisning og formidling af billedkunst til børn og unge de sidste
tre år?

•

Hvad er de vigtigste udfordringer, I har oplevet de sidste tre år?

•

Hvad kunne I tænke jer, at en strategi for billedkunstområdet for børn og unge kunne munde ud i?

Vi håber, I har mulighed for at deltage i seminaret og give jeres forslag og input til anbefalinger.
Tilmelding og svar på spørgsmålene sendes til info@bornkunstogbilleder.dk senest den 25. maj.
Praktisk info og detaljer om programmet sendes ud ugen før seminaret.
Vi ser frem til en spændende dag – og glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

Om kompetencecenter for børn, unge og billedkunst:
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst er et treårigt landsdækkende
projekt støttet af Statens Kunstfond, som på tværs af den billedkunstneriske
fødekæde samler en lang række aktører, der arbejder på at skabe gode muligheder
og rammer for arbejdet med børn, unge og billedkunst.
Kompetencecenteret er organiseret med et sekretariat samt en styregruppe
bestående af organisationer, institutioner og foreninger med billedkunsten som
omdrejningspunkt. I styregruppen er repræsenteret: billedskoleområdet, Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, folkeskoleområdet, talentudviklingsområdet,
professionelle billedkunstnere, museumsformidlere og kunstakademierne.
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