KunstSkattejakt med workshop i Lørenskog hus uke 6 og 7
Lørenskog hus og formidler Lene Tangen ønsker alle 5 klasser velkommen til
KunstSkattejakt med workshop i uke 6 og 7.
Det er lagt opp til introduksjon og presentasjon av kunsten i Lørenskog i form av et
slideshow med bilder av kunsten som finnes i nærmiljøet.
Under KunstSkattejakten og workshopen deles klassene opp i tre-fire grupper og hver
gruppe får assistanse av en voksen. KunstSkattekartet inneholder oppgaver og
fragmenter fra kunsten i Lørenskog hus som barna skal løse.
Etter gjennomgang av oppgaver, skal vi se på videokunst innkjøpt av Lørenskog hus.
Lene Tangen står for program og formidling og hun vil berøre læremål som:
- Oppleve kunst, design og arkitektur, få kunnskap om form, farge og
komposisjon, å kunne regne i kunst og håndverk (grunnleggende ferdigheter)
- Samtale om sin opplevelse av samtidskunst (Kunst)
- Identifisere og samtale om bruk av symbolfarger (Visuell kommunikasjon)
- Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som
dekorative formelementer (Design)
- Lære noe om kunst i nærmiljøet. Lære å se kunst. Snakke om kunst.
Kanskje kan KunstSkattejakten inspirere elevene til å forme egne objekter på skolen og
forhåpentlig inspirere barna til å tenke at kunst kan være kult og spennende.
Hvis det er bestemte temaer eller konkrete læremål som det ønskes mer fokus på, så er
det bare å si ifra på mail@lenetangen.com, så kan hun tilpasse formidlingen rundt dette.
Det er fint om lærer i forkant informerer barna at det ikke vil være lov til å ta på eller
røre ved kunstverkene, løpe eller være for høylytte under KunstSkattejakten, da vi må
vise hensyn til andre på huset.
Vi møtes i Lørenskogrommet bak veiviseren i 1 etg.
Velkommen til et nytt opplegg rundt 5.klassene og kunsten på Lørenskog.
Vi gleder oss
Lene Tangen

