Dinosaurerne eksisterede i ca 165 mio år! Det er ret imponerende, når man sammenligner med det
moderne menneskes ca. 200.000 år på jorden. Der bliver ved med at dukke ny viden op om de mangfoldige
dyr og alle børn ved, hvad en ‘dino’ er.
Vi vil arbejde med vores iboende fascination af den fjerne fortid, som både handler om det frydefulde gys
ved tanken om en T-Rex og nuttetheds-faktorenen ved et dino-æg. I bund og grund en længsel efter
naturen…
Vi vil arbejde med: miniature-rum / collage og masker / det iscenesatte fotografi.
Medbring venligst:
-

Foto af dig selv
Billeder af natur (revet ud af blade, aviser, etc.)
Limpistol
En pose skrald (køkkenruller, mælkekartoner, ledninger... etc.)

-

Evt. skotøjsæske

Adgangsbilletten til workshoppen er en tegning indenfor temaet, som er lavet af et barn.

Vi holder inspirationsdag onsdag den 21. november 2018 kl. 8.30-15.30 i Håndværk- og
Designlokalet (i kælderen) på Thurø Skole. Vi mødes på Thurø Skole kl. 8.30 og arbejder derfra. Vi
tager en lille ekskursion i naturen, så husk tøj til dette – og særligt fodtøj 
Kurset koster 475 kr., som dækker kursusafgift og forplejning.
I år er vi så heldige, at Betina Birkjær kommer og underviser på inspirationsdagen. Betina er sceneog installationskunstner med mange års erfaring. Læs mere her: https://betinabirkjaer.dk/
Tilmelding til line.skov.host@svendborg.dk senest onsdag den 15. november 2018.

TIDSPLAN
21. november

Inspirationskursus på Thurø Skole v/ Betina Birkjær

25. februar

Koordinationsmøde for det pædagogiske personale sammen med
kunstner – Sted: Naturama

19. - 20. marts

Indlevering af værker – ved alle værker/værksamlinger vedlægges en
tekst med en kort beskrivelse af værket

23. marts

Fernisering på Naturama kl. 14.00 – 16.00

24. marts - 13. april

Udstilling

14. - 15. april

Nedtagning og afhentning af værker i tidsrummene
Søndag: kl. 10.00-16.00
Mandag: kl. 8.00-15.00

Vi glæder os til en inspirerende dag i november og en flot udstilling i marts og april 

Mange hilsner
Line Høst
Skoleafdelingen

