KOMPETENCER – INTERAKTION – FORSTÅELSE
KOMPETENZEN – INTERAKTION – VERSTÄNDNIS

kultKIT-event: „Humor i fællesskab“
Praktiske informationer:
-

Dato: 19.-20. januar 2018
Adresse: Rødbyhavn sportshal, Havnegade 101, 4970 Rødby
Deltagere: Østofte Skole og Gesamtschule Ratekau
Indtjekning: Fredag den 19. 01. kl. 15.00.
Udtjekning: Lørdag den 20.01. kl. 16.00
Programstart: Fredag den 19. 01. kl. 16.00.

Workshoppen:
kultKIT-eventen er et samarbejde mellem kultKIT og ArtCore samt den Regionale Billedskole,
hvor underviserne i workshoppen er tilkoblet. Formålet med workshoppen er at eleverne i
gennem arbejdet med kunst får kendskab til og interesse for hinandens kultur. Undervisningen foregår på dansk og engelsk med mulighed for lejlighedsvis oversættelse til tysk. Der er
ikke krav om at eleverne skal kommunikere på enten tysk eller dansk, det er op til eleverne
selv, hvor meget de tør kaste sig ud i.
Om lørdagen vil der fra kl. 15.30 være offentlig fernisering af elevernes værker.

Programmet:
Fredag d. 19. januar
- 16.00 - 16.20: Velkomst
- 16.20 - 18.00: Workshop
- 18.00: Fælles spisning og sociale aktiviteter
Lørdag d. 20. januar
- 08.00 - 09.00: Fælles morgenmad
- 09.00 - 10.30: Godmorgen og Workshop
- 10.30 - 10.45: Pause og snak
- 10.45 - 12.00: Workshop
- 12.00 - 12.45: Fælles frokost
- 12.45 - 15.00: Workshop
- 15.00 - 16.00: Oprydning, fernisering og afslutning

Forplejning:
Der er fuld forplejning begge dage (gratis) Der vil være forskellige retter at vælge imellem
herunder vegetariske retter.

Overnatning:
Eleverne overnatter i gymnastikhallen, der er godkendt som overnatningssted af brandmyndighederne.

Deltagerne bør medbringe:
-

Sovepose el. lign.
Liggeunderlag
Toiletsager
Tøj, man må male i og skiftetøj

Personale:
Underviserne fra den Regionale Billedskole står for undervisningen i workshoppen, men de
ledsagende lærere har ansvaret for eleverne under opholdet. Derudover vil der være en
dansk og en tysk repræsentant for KultKIT, som begge er til stede under hele forløbet.
Spørgsmål kan rettes til (DK): Louise Boye Moe: lobmo@lolland.dk / mobil: +45 20307975
eller til Erla Hallsteinsdóttir (D): ehall@naestved.dk / mobil: +45 23466032.

kultKIT:
KIT står for kompetencer, interaktion og forståelse og navnet kultKIT henviser til projektets
primære formål at bidrage til bedre sproglige kompetencer og en større kulturel forståelse
mellem danskere og tyskere. Ved at støtte mikroprojekter og derved skabe nye fællesskaber
gennem det direkte møde mellem danskere og tyskere, ønsker kultKIT at åbne især de unge
generationers øjne op for de muligheder som ligger på den anden side af grænsen.
kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling. kultKIT medfinansieres af projektpartnerne og Kulturregion Storstrøm.

Links:
www.kultkit.eu
www.artcore.nu
www.billedskolen.nu
www.interreg5a.eu

