
MODU-LER
Med projektet MODU-LER inviterer Børnekulturhuset 
de 4-9-årige børn og jer, lærere og pædagogisk per-
sonale, til at gå på opdagelse i materialet ler og i lerets 
utallige tilgangsmuligheder og udtryk.

Workshopsene strækker sig fra oktober 2019 til 
februar 2020. Det er muligt blot at booke en enkelt 
workshop eller melde sig på flere. Hver måned er det 
en ny kunstner, der står for workshopsene. 

HVORFOR LER?

Ler er et sanseligt materiale, der appellerer til børn 
på samme måde som sand, jord og vand gør det. 
Ler er umiddelbart formbart og altså lige til at modu- 
lere. Ler kan så utroligt meget og vi skal undersøge 
nogle af de muligheder leret giver børnene for eksperi-
menter og udfoldelse. 

HVORDAN MED LER?

Vi har inviteret en række kunstnere ind i MODU-LER; 
alle har de det til fælles, at de interesserer sig for en 
åben og procesorienteret tilgang, som lader børnenes 
nysgerrighed og opdagelser få plads. Fælles for for- 
løbene er, at børnene er i proces og samtidigt får lov 
at producere. De får materialekendskab og nye typer 
af kropslige erfaringer med leret; hvordan føles det 
at røre med hænderne, mod kinderne, med fødderne? 
Hvordan lugter det?  osv.  

Herudover har vi fokus på håndværk og finmotoriske 
teknikker samtidigt med at børnene får øjnene op for, 
hvordan man kan behandle ler; slå det, skære i det, 
trampe på det, kaste med det, lave aftryk i det, tegne i 
det – og meget mere.

Hvert forløb har en tematik og naturligvis rammer via 
nogle kreative benspænd for processen og dermed 
produkterne. 

Forløbene byder på forskellige typer af skala fra de helt 
små miniatureformater, som skabes individuelt til store 
fælles værker. Vær opmærksom på, at I ikke nødven-
digvis kommer hjem med et produkt, men en masse 
oplevelser og erfaringer til videre bearbejdning. Vi får 
hænder og fødder i ler alle sammen.

FORMÅL OG PÆDAGOGISKE TEMAER

Formålet med MODU-LER er at opmuntre børn og de-
res voksne til en æstetisk hverdagspraksis, hvor krops-
lige og sanselige erfaringer via eksperimenter, udforsk-
ning og leg med materialer, er i centrum.  

• MODU-LER afsluttes med en fælles fernisering på 
Billedkunstensdag d. 11. marts 2020 

• Pædagog- og lærerworkshop den 8. januar 2020



I denne workshop skal børnene alle mærke, at de er 
kreative og skaber noget nyt.

Ved at få hænderne i leret og bruge sanserne skal vi 
sammen på en rejse ind i en ukendt verden af ler. Vi 
skaber en tryg ramme og udfordrer børnene til, ved 
hjælp af fantasi, indlevelse og fortællinger at kaste sig 
ud i det ukendte. 

Sammen skaber vi en ny og unik verden, hvor alt er mu-
ligt og intet forkert. Vi skal improvisere og gribe børne-
nes indspark. Vi skal have det sjovt, lege og sammen 
udfolde os kreativt. Vi skal arbejde rumligt med vores 
ideer, og børnene skal blive overrasket over egne evner; 
hvad leret kan, og hvad det med de bare hænder kan 
blive til.

I starten af workshoppen vil der være øvelser, hvor vi 
sammen fornemmer lerets muligheder.

Workshoppen vil veksle mellem individuel modulering 
og fælles opbygning af den ukendte verden.

Jeg vil undervejs skabe kreative pusterum, hvor barnet 
får mulighed for ro, inspiration og fordybelse.

DEN UKENDTE VERDEN AF LER

Henrik Jul Ebbesen

Uddannet arkitekt, designer og 
guldsmed og har de sidst fem år 
drevet eget designstudio.

Et fantasifuldt studio uden be-
grænsninger.

Et studio der skaber æstetiske, 
friske og figurative objekter til 
børn og voksne.

Inden for børnekultur har Henrik 
erfaring med at undervise børn 
i at sanse nye materialer – hvor 
den kreative proces er i fokus 
frem for slutproduktet. 

Vælg mellem disse tider:

Tirsdag den 8. oktober kl. 9.00 -11.30

Onsdag den 9. oktober kl. 9.00 -11.30

Torsdag den 10. oktober kl. 9.00 -11.30

Tirsdag den 22. oktober kl. 9.00 -11.30

Onsdag den 23. oktober kl. 9.00 -11.30 

Torsdag den 24. oktober kl. 9.00 -11.30

Målgruppe:

Børn i alderen 4-9 år

Antal:

Børnehaver: 10-12 børn og gerne to voksne pr. booking. 
Indskoling: én klasse og gerne to voksne pr. booking.

Pris:

Gratis 
 
Ved udeblivelse eller afbud senere end 14 dage før opkræves skolen 
eller institutionen 1200 kr.

Tilmelding

Ring til Børnekulturhuset på 4185 6669

ALLE FORLØB ER BOOKET



Marianne Thingholm

Marianne Thingholm er uddannet 
billedkunstner fra Århus Kunst-
akademi og Det Jyske Kunstaka-
demi.

Udstiller med kunstnergrupperne 
KONTEKST og TRAUN, Medlem af 
Billedkunstnernes Forbund: BKF.

Har undervist og arbejdet med in-
spirationsworkshops for børn og 
voksne siden 1992. 

I denne workshop skal vi skal gå på opdagelse i en 
klump ler. Hvad gemmer sig derinde? 

Vi trykker, prikker, hiver og drejer klumpen. Måske kan 
der arbejdes i etager; med hullerne som det vigtigste; 
eller med noget, der breder sig som ringe i vandet. Når 
vi giver tid og rum til eksperimenter med ler, så kan vi 
nå sjove steder hen. Det kan både blive skævt, mor-
somt at se på - og hvem ved om der dukker noget op, 
vi aldrig før har set!

Alt skal prøves. Intet er forgæves. Og til sidst dypper vi 
den spidse del, hvis den findes, i sand.

GÅ PÅ OPDAGELSE I LER

Vælg mellem disse tider:

Tirsdag den 5. november kl. 9.00 -11.00

Onsdag den 6. november kl. 9.00 -11.00

Torsdag den 7. november kl. 9.00 -11.00

Tirsdag den 12. november kl. 9.00 -11.00

Onsdag den 13. november kl. 9.00 -11.00 

Torsdag den 14. november kl. 9.00 -11.00

Målgruppe:

Børn i alderen 4-9 år

Antal:

Børnehaver: 10-12 børn og gerne to voksne pr. booking. 
Indskoling: én klasse og gerne to voksne pr. booking.

Pris:

Gratis 
 
Ved udeblivelse eller afbud senere end 14 dage før opkræves skolen 
eller institutionen 1200 kr.

Tilmelding

Ring til Børnekulturhuset på 4185 6669



Marie Fuglsbjerg Zand

Marie Fuglsbjerg Zand er uddan-
net underviser fra Den frie Lærer-
skole, med bl.a. håndværk/design 
som linjefag samt ved Aarhus 
Kunstakademis keramiske afde-
ling (2017/18) og underviser i 
øjeblikket i keramik på Skolen for 
Kreativ Fritid og Aarhus Børnekul-
turhus. Marie bevæger sig især 
indenfor modellering og skulptur-
arbejde, hvor hun tematisk kred-
ser om menneskelige relationer, 
menneskets forhold til sit eget 
indre landskab og menneskets 
væren i naturen.

Vi skal undersøge ler i dets forskellige stadier, vådt, tørt, 
blødt, brændt og flydende. Vi arbejder med modellering 
af landskaber, og her skal finde ud af hvad der sker, når 
man slår, aer, krammer, trykker, trækker og ruller ler. Ler 
er som et lille menneske der svarer igen, når vi berører 
det. Kom og udforsk materialet, gå på opdagelse i din 
egen indre verden og bliv klogere på, hvad du kan med 
dine hænder.

I får en lille klump ler inden vi mødes, som I skal trille til 
lange, tynde pølser. De skal medbringes og være tørre. 
De brændes her på stedet i en kagedåse, mens I er her. 
Det bruger vi også i vores landskab til sidst.

LANDSKABER MED LER

Vælg mellem disse tider:

Tirsdag den 3. december kl. 9.00-12.00

Onsdag den 4. december kl. 9.00-12.00

Torsdag den 5. december kl. 9.00-12.00

Tirsdag den 10. december kl. 9.00-12.00

Onsdag den 11. december kl. 9.00-12.00 

Torsdag den 12. december kl. 9.00-12.00

Målgruppe:

Børn i alderen 4-9 år

Antal:

Børnehaver: 10-12 børn og gerne to voksne pr. booking. 
Indskoling: én klasse og gerne to voksne pr. booking.

Pris:

Gratis 
 
Ved udeblivelse eller afbud senere end 14 dage før opkræves skolen 
eller institutionen 1200 kr.

Tilmelding

Ring til Børnekulturhuset på 4185 6669



Heidi Lillevang

Heidi Lillevang er i gang med den 
keramiske uddannelse på Aar-
hus Kunstakademi og har erfa-
ring med workshops for børn på 
Kunstakademiet.

Vi skal arbejde med planter og ler på en helt ny måde. 
Ved hjælp af store syltetøjsglas skal børene skabe små 
universer hvor planterne får gode vækstbetingelser fra 
leret og her vil glasset fungere som et lille drivhus. 

Vi vil i fællesskab lave en kæmpe lerjordklode hvor vi 
skal så frø, som skal vokse og gøre kloden grøn til ud-
stillingen i marts. 

Hvert barn får glasset med hjem til skolen/institutio-
nen, hvor der kan følges med i, hvordan frøene går fra 
frø til planter. Glassene skal medbringes igen til Billed-
kunstensdag d. 11 marts 2020, hvor der vil være en 
stor fernisering.

SMÅ UNIVERSER I PLANTER OG LER

Vælg mellem disse tider:

Tirsdag den 7. januar kl. 9.00-11.00

Onsdag den 8. januar kl. 9.00-11.00

Torsdag den 9. januar kl. 9.00-11.00

Tirsdag den 14. januar kl. 9.00-11.00

Onsdag den 15. januar kl. 9.00-11.00 

Torsdag den 16. januar kl. 9.00-11.00

Målgruppe:

Børn i alderen 4-9 år

Antal:

Børnehaver: 10-12 børn og gerne to voksne pr. booking. 
Indskoling: én klasse og gerne to voksne pr. booking.

Pris:

Gratis 
 
Ved udeblivelse eller afbud senere end 14 dage før opkræves skolen 
eller institutionen 1200 kr.

Tilmelding

Ring til Børnekulturhuset på 4185 6669



Malene Lynggaard

Malene Lynggaard har mange års 
erfaring med workshops og un-
dervisning for børn i alle aldre, bl.a. 
fra sit arbejde på Børnekulturhu-
set, Museum Jorn, Viborg Kunst-
hal, ARoS samt Børnekulturhuset.

Hendes baggrund er keramisk 
formgiver fra Aarhus Kunstaka-
demi, Cand.mag. i kunsthistorie og 
læreruddannet i billedkunst mm.

Vi kigger på koraller og livet under overfladen og ska-
ber vores helt eget univers på kakler – som ender i et 
fælles værk. Hvad kan vi bruge ting vi kender fra køk-
kenskufferne? Vi skal eksperimentere med almindelige 
køkkenredskaber og ser hvad de kan i vores under- 
jordiske univers. Vi presser, river, ruller og trykker. 

Hjemmefra skal i finde kogler og muslinger til vores 
workshop, som I skal medbringe. Hvis I kun kan finde 
en af delene, er det også okay.

KORALLER - LIVET UNDER OVERFLADEN 

Vælg mellem disse tider:

Tirsdag den 4. februar kl. 9.00-11.00

Onsdag den 5. februar kl. 9.00-11.00

Torsdag den 6. februar kl. 9.00-11.00

Tirsdag den 18. februar kl. 9.00-11.00

Onsdag den 19. februar kl. 9.00-11.00 

Torsdag den 20. februar kl. 9.00-11.00

Målgruppe:

Børn i alderen 4-9 år

Antal:

Børnehaver: 10-12 børn og gerne to voksne pr. booking. 
Indskoling: én klasse og gerne to voksne pr. booking.

Pris:

Gratis 
 
Ved udeblivelse eller afbud senere end 14 dage før opkræves skolen 
eller institutionen 1200 kr.

Tilmelding

Ring til Børnekulturhuset på 4185 6669


