
I inviteres hermed til et møde, hvor vi gerne vil have jer til at være idemagere sammen med os. 
Vi mener der er brug for et sted, hvor kunstnere fra alle mulige genrer, kan få et løft og ny viden i 
forhold til formidling. Derfor vil vi gerne mødes med jer

TID:  Onsdag d. 27. januar  kl. 13.00-15.30
STED:  Microsoft Teams
Verden er udfordret med nye strømninger lige fra kaos omkring frihedstanken i USA til den ver-
densomspændende pandemi. Der er brug for ansvarlige arvtagere til at bære det demokratiske 
tankesæt ind i fremtiden. Derfor er det, ikke mindst nu, vigtigt at børn og unge får mulighed for at 
danne sig selv som hele mennesker, bl.a. gennem mødet med kunstnere og deltagelse i æstetiske 
læreprocesser.

Region Midt og Nord har begge gang i et utal af spændende projekter, hvor kunstnere med mange 
forskellige fagligheder møder børn og unge i inddragende, kreative, nærværende, forundrende og 
dannende forløb. I disse forløb samarbejder kunstnerne med børnene og de unge, men også med 
pædagoger, lærere, medarbejdere på kulturinstitutioner og folk fra kommuner, kulturaftaler, kultur-
prinser m.m.

Vi ser en interessant udfordring i at se nærmere på, hvad der skal til for at løfte denne opgave for 
kunstnerne, da det er vigtigt at skabe forudsætninger, så både kunstnerne og lærerne kan bruge 
deres faglighed optimalt. Vi vil til mødet arbejde ud fra følgende spørgsmål:

• Hvordan kan vi klæde kunstnerne på til denne opgave?
• Hvilke værktøjer har kunstnerne brug for i forhold til deres formidlingsopgave?
• Hvad ønsker projektmagerne/facilitatorerne sig af kunstnerne?

Mødet foregår på Teams og kommer til at bestå dels af oplæg og dels som samtale fælles og i  
mindre grupper. 

PROGRAM OG TILMELDING PÅ NÆSTE SIDE

IdÉ-semINar om kunSTnerløft 
I Region Midt og Region Nord



I inviteres hermed til et møde, hvor vi gerne vil have jer til at være idemagere sammen med os. 

PrograM IDé-SEMINar OM KUNSTNerLØFT D. 27. Januar 2021
13.00 Velkomst ved Kirsten + introaktivitet ved Sofie
13.15 Oplæg ved Peter Juul (Kunsten i Aalborg) om ”Kunsten at bevare sin kunstneriske identitet”
13.30 Breakoutsession 1: Vi ideudvikler om hvordan kunstneren bevarer sin integritet
13.50 Opsamling fra grupperne
14.10 PAUSE
14.20 Oplæg ved Signe Højmark Thaarup (musiker) om hvilke værktøjer kunstneren har brug for
14.30 Breakoutsession 2: Vi ideudvikler om hvad der skal være i kunstnerens ”værktøjskasse”
14.50 Opsamling fra grupperne
15.05 Fælles samtale om kunstnerløft i Region Midt og Region Nord
15.25 Opsamling på dagen ved Ulla
15.30 Farvel og tak for i dag

TIlmeldINg senest d. 25. januar HER. 
Efter TIlmeldINg modtager du et møDElINk.

Vi håber du har tid og lyst til at være med, og vi glæder os til at mødes

Venlig hilsen

Ulla Voss Gjesing, Centerchef for Kulturprinsen og formand for BUM
Kirsten Svensmark Møller, projektleder for BMMK og UMMK i Kulturaftalen Nordjylland

https://www.bmmk.dk/tilmeldingssider/ideseminar-om-kunstnerloeft/
https://www.bmmk.dk/tilmeldingssider/ideseminar-om-kunstnerloeft/

