
I Danmark er der et stort udbud i undervisning i  billeder og billedkunst for børn i alle aldre. Det foregår ofte 
på billedskoler, hvor underviserne er professionelle billedkunstnere. Sker det i tilknytning til museer er det 
kunsthistorikere, der varetager opgaven.

BKF Region Midt og Højbjerg FotoGrafiske Værksted har gjort fænomenet til genstand for et miniseminar:

Miniseminar
Lørdag den 18. juni kl. 10-16.00
Børn – Billeddannelse – Barnet i den voksne kunstner.
Miniseminaret involverer billedkunstnere og kunsthistorikere, som med deres forskellige udgangspunkter 
vinkler og perspektiverer emnet.

Foredragsholdere;
Lis Wuisman Jørgensen, billedkunstner, leder af Billedskolen i Viborg,
Børn -  legende kunst og kreative processer
Hvordan skabes rammerne om det billedkunstneriske arbejde med børn, så de står i centrum og ikke de 
voksnes ideer? http://www.liswjoergensen.dk/

Pia Græsbøll Ottesen, billedkunstner/huskunstner;
Læring og dannelse med barnet som første led i fødekæden
Det sker med fokus på projektet ”Børnespor i bybilledet i Randers-barnets fortællinger 2014/15”.
Huskunstnerordningen støttes af Statens Kunstfond med det formål at give børn og unge indblik i 
kunstneriske processer gennem møde med professionelle billedkunstnere. http://www.graesboll.dk/
 

Sidse Tronhjem Lauritsen, kunsthistoriker med speciale i kunstformidling til børn og unge. 
Kunstformidler på ARoS
Hvorfor er koen blå
Kunst i børnehøjde på ARoS, gennem foredraget får man en indføring i, hvordan man på museet formidler 
kunst til børn.

Teresa Østergaard Pedersen, mag. art. og tidligere museumsinspektør på Museum Jorn, Silkeborg.
Som en leg….Klee, Cobra og modernismens genfundne uskyld.
Bag arbejdet med børn, kunst og leg som en særlig kunstnerisk tilgang ligger et kunstsyn, som er født og 
formet af modernismen. Foredraget formål er at bidrage til refleksioner over dette kunstsyn.

Deltagerbetaling; 100 kr. Der betales kontant ”i døren”.

Bemærk begrænset antal deltagere og hurtig tilmelding anbefales. Sidste frist 12. juni. 

Tag madpakken med! I frokostpausen byder BKF på vand, øl, kaffe og te ligesom der også vil være et par 
kaffepauser i løbet af dagen.

Detaljeret dagsprogram følger efter tilmelding på mail.

Ovenstående miniseminar er et samarbejdsprojekt mellem BKF Region Midt og Højbjerg FotoGrafiske 
Værksted og er  støttet af BKFO-Fonden.

Værkstedet holder åbnet det meste af sommeren og giver brugerne mulighed for at arbejde med individuelle 
projekter. Information og tilmelding til kurser og foredrag:
Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Oddervej 80 C, 8270 Højbjerg
Telefon  86 72 54 39
hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk/hfv


