
Skanderborgkonferencen 2013

En ny folkeskolereform giver plads til nye  samarbejdsrelationer 
mellem skole og kultur. Læreplaner for kulturelle udtryksformer 
i daginstitutioner åbner ligeledes for nye muligheder for kunsten 
og kulturens veje ind børnenes dagligdag. 

Børns møde med kunst og kultur i dagligdagen er med andre ord 
på dagsordenen. Med dette års Skanderborg Konference ønsker 
vi at inspirere lokal tænkning og handling ved at invitere en række 
kulturfagligheder til at give dig og dine kolleger/medarbejdere en 
række input til refleksion over spørgsmål som 

• Hvorfor skal kunstneriske processer indgå i dagligdagen i skole 
og institution? 

• Hvordan forholder kunst sig til læring, oplevelse og dannelse? 

• Hvilke udfordringer møder vi i feltet kunst og kulturelle 
læringsrum?

Kunst og kulturelle læringsrum

Fredag den 27. september 
kl. 8.30 - 15.30

Skanderborg Kulturhus
Parkvej 10
8660 Skanderborg



Program
Facilitator og leder af paneldiskussionen: Niels Lehmann

8.30 – 8.55 Ankomst og kaffe

9.00 – 9.10 Velkomst, morgensang og præsentation v. Ulla Gjesing, Kulturprinsen & BUM

9.10 – 10.00 ‘Bliver jeg god til matematik hvis jeg spiller klaver?’, Tatiana Chemi

10.00 – 10.40 ‘Er kunstneren forpligtet til at give læring videre til børn?’, Sara Topsøe-Jensen

10.45 – 11.15 El Sistema i Skanderborg – Musikbørn indtager scenen 
   v. Skanderborg Kulturskole og Julie Heebøll

11.15 – 12.00 ‘Kunstrådets og billedkunstens rolle i kulturelle læringsrum’, Rune Gade

12.00 – 13.00 Frokost, kaffe, netværk

13.00 – 13.15 ‘Dans og dannelse’, Ulla Gad.

13.15 – 13.30 ‘Tusindben i Viborg - kultur i de 0-6 åriges dagligdag’ 
   v. Thomas Kruse og Anne Marie Holm

13.30 – 14.30  ‘Kunsten at lave en skolereform, hvor kunsten ikke forsvinder.’, Kjeld Fredens  
   • Hvorfor er kunstfagene så afgørende, når der skal tænkes anderledes og  
    kreativt? 
   • Hvad er begrundelsen for, at de kunstneriske aktiviteter siver ud af skolen?

14.30 – 14.45 Kaffe, kage, frugt

14.45 - 15.20 Paneldiskussion om de overordnede spørgsmål 
   v. Kjeld Fredens, Tatiana Chemi, Rune Gade, Sara Topsøe-Jensen, Ulla Gad, 
   Julie Heebøll, Thomas Kruse og Merete Dael

15.20 – 15.30 Afrunding ved Anne Line Svelle, Børnekulturhus Aarhus & BUM

15.30   Tak for i dag og på gensyn!

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid: Fredag den 27. september 2013
Sted: Skanderborg Kulturhus
 Parkvej 10
 8660 Skanderborg

Pris: 700 kr. 
 inklusiv frokost, drikkevarer og kaffe.
 Beløbet opkræves i henhold til det opgivne
 arbejdssted og EAN-nummer. 

Tilmelding:
Send mail til mp@kulturprinsen.dk og opgiv:
• Navn
• Stilling
• Arbejdssted
• Telefon
• E-mail
• Navn og e-mail på hver enkelt deltager
• EAN-nummer

Tilmeldingsfristen:
Onsdag den 18. september 2013
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, faktureres det 
fulde beløb.

Målgruppe:
Alle med interesse for børn, unge, kunst og kultur

Arrangør:
Arbejdsgruppe under netværket 
BUM - Børne- og ungekultur i Region Midtjylland

Konferencen er støttet af 



Oplægsholdere

Tatiana Chemi
Tatiana Chemi er cand.mag i litteratur og har en PhD i teaterhistorie. Hun er 
lektor i Pædagogisk og Organisatorisk Innovation ved Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet, hvor hun leder forskergruppen ARiEL (Arts in 
Education and Learning). 
Forfatter til bogen ”Kunsten at integrere kunst i undervisningen”

Sara Topsøe-Jensen
Stifter og Kunstnerisk leder af Carte Blanche, Egnsteater i Viborg Kommune.
Sara er uddannet performer og scenekunstner fra Nordisk Teaterskole i 
Aarhus

Rune Gade
Lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
Formand for Statens Kunstråd

Kjeld Fredens
Kjeld Fredens er adj. professor ved reCreate, Aalborg Universitet, læge og 
hjerneforsker.
Kjeld Fredens har været hjerneforsker ved Aarhus Universitet, seminarie-
rektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord 
Neurocenter og vismand i Kompetencerådet.
Forfatter til “Mennesket i Hjernen”.

Ulla Gad
Dansekonsulent hos Dansehallerne - Aarhus

Dansehallerne
Dansehallerne er Nordeuropas største center for moderne dans. Du finder 
Dansehallernes hovedafdeling i Carlbergs nedlagte mineralvandsfabrik Tap E 
i København, og Dansehallerne har en mindre afdeling i Aarhus.
Dansehallerne samarbejder med alle de væsentligste aktører inden for 
moderne dans.

Julie Heebøll Clausen
Kulturskoleleder, Skanderborg Kulturskole.

El Sistema
El Sistema Højvangen er et samarbejdsprojekt mellem kulturskolen, Niels 
Ebbesenskolen, dagtilbuddet, Projekt Højvangen/ boligforeningen samt 
Skanderborg Kommune. El Sistema startede i sept 2012 med 15 børn fra dag-
tilbuddet og 15 børn fra børnehaveklassen. Børnene får gratis musikunder-
visning 2 x pr uge i hold og med fokus på violinen som instrument. Vi inspire-
res af andre El Sistema projekter i Dk og EU og knytter an til de kerneværdier 
der benyttes i El Sistema globalt.

Thomas Kruse
Tidligere lektor ved Peter Sabroe Seminariet i Aarhus.
Uddannet arkitekt, men arbejder som maler, grafiker og scenograf.
Thomas Kruse har i mange år arbejdet med kunst- og kulturprojekter sam-
men med børn

Anna Marie Holm
Anna Marie er en oprigtig ildsjæl når det gælder kunst. Derudover er hun 
forfatter til en lang række bøger, senest ”DRENGEKUNST…oh boy”

Tusindben i Viborg - kultur i de 0-6 åriges dagligdag
Et to årigt læreplansprojekt for alle dagplejere med børn og alle daginsti-
tutioner i hele Viborg Kommune. De voksne inspireres af et kunstnerteam 
sammen med børnene i et kunstnerisk forløb over 6 uger til at bringe dag-
ligdagen i spil med endnu mere vægt på kultur og kreativitet i mange for-
mer. Projektet financieres af Viborg Kommune og huskunstnerordningen og 
gennemføres af Kulturprinsen.

Merete Dael 
Konsulent, Børnekulturens Netværk, Kulturstyrelsen 
Redaktør: ‘Børn Kunst Kultur - i en hverdag der dur’ på www.boernekultur.dk

Niels Overgaard Lehmann
Institutleder, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet


