KOMPETENCER – INTERAKTION – FORSTÅELSE
KOMPETENZEN – INTERAKTION – VERSTÄNDNIS

Invitation til deltagelse i den dansk-tyske kunstevent

„Humor i fællesskab“
19.-20. januar 2018 i Rødbyhavn
kultKIT-projektet inviterer til en kunstevent for danske og tyske unge. Under mottoet „humor
i fællesskab“ inviterer vi omkring 50 elever på 13-14-år for at arbejde med kreative processer
i udforskningen af dansk og tysk humor. Eventen har til formål at styrke elevernes interkulturelle og sproglige kompetencer både på dansk og tysk.
Latteren er en grundlæggende del af os. Vi vil nødigt være foruden. Den er fælles for os alle
uanset, hvor vi kommer fra. Men hvorfor griner vi? Hvornår er det passende at grine? Og er
der forskel på latter? Med humor og fællesskab som nøgleord kaster vi os ud i en kreativ undersøgelse af latterens karakter gennem små
og store opgaver og gennem forskellige materialer og kunstneriske teknikker, hvor eleverne skal undersøge og eksperimentere med
lyd, former, farver, streger og tekstur. I øvelserne skal eleverne arbejde med collageteknikker og formålet er at skabe et stort tredimensionelt fællesrelief.
Program
Fredag d. 19. januar
Fra kl. 15:00: Ankomst
16:00 - 16:20: Velkomst


kultKIT-projektet byder velkommen og deltagerne starter med at lærer hinanden lidt
at kende gennem nogle små hurtige, kreative øvelser.
16:20 - 18:00: Workshop


Vi skal arbejde med at kategorisere lyden af latter i en kreativ stafet, hvor vi hele tiden
bygger ovenpå vores undersøgelse med nye lag af materialer.
18:00: Fælles spisning og sociale aktiviteter
Lørdag d. 20. januar
08:00 – 09:00: Fælles morgenmad
09:00 – 10:30: Godmorgen og Workshop



Vi starter morgenfriske ud med et oplæg og en diskussion om latterens rolle. Hvornår
og hvorfor griner vi? Herefter skal vi gennem forskellige øvelser undersøge farver, former, streger og tekstur.
10.30 – 10:45: Pause og snak
10:45 – 12:00: Workshop


Med udgangspunkt i vores undersøgelser skal vi arbejde med at opbygge hver vores
del af det fælles relief. Der skal eksperimenteres med mange forskellige materialeteksturer og bygges op i en rumlig form.
12 - 12.45: Fælles frokost
12:45 – 15: Workshop
 Vi arbejder videre med vores relief – både sammen og hver for sig.
15 – 16: Oprydning, fernisering og afslutning


Vi samler vores fælles kunstværk og holder en lille fernisering.

Hvem kan deltage?
kultKIT inviterer vi to skoleklasser fra Danmark og Tyskland, i alt 50 elever (dansk 6. klasse),
fra en skole i kommunerne Næstved, Guldborgsund, Lolland eller Vordingborg på dansk side
og Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck eller Stadt Fehmarn på tysk side.
Hvad skal du gøre?
Send din ansøgning om deltagelse i eventen (formular på næste side) til info@kultkit.eu senest
d. 11.12.2017, men gerne så hurtigt som muligt, da ”først til mølle” princippet gælder ved valg
af deltagere. I vil modtage svar så snart tilmeldingsfristen er udløbet.
Hvad indeholder deltagelsen?
Det er gratis at deltage. kultKIT betaler for transport, sørger for et spændende program, overnatning og måltider.
Hvad er kultKIT?
kultKIT er et EU-projekt som har til formål at fremme den sproglige og kulturelle forståelse
mellem Danmark og Tyskland. Bag projektnavnet gemmer sig ordene Kultur, Kompetencer,
Interaktion og ForsTåelse – og netop dette ønsker vi at fremme ved at invitere elever fra Femern Bælt-regionen til et arrangement, hvor de vil interagere med andre elever fra den dansktyske grænseregion. I eventens kreative øvelser vil eleverne i forskellige kunstaktiviteter arbejde kreativt med temaet ”humor”.
Kontakt og information:
Erla Hallsteinsdóttir, projektleder kultKIT
Mail: ehall@naestved.dk
Tlf. 23466032

www.kultkit.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ansøgning om deltagelse i kultKIT-eventen 2017:
Vi ønsker at deltage i kultKIT-kunsteventen 1.-2. december 2017:
Skolens navn:
_________________________________________________________________
Skolens adresse:
_________________________________________________________________
Klasse: 7 ___
Antal elever:
Navn, telefon og mail kontaktperson:
________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Sted, dato, underskrift, stempel

