
INSPIRATIONSKURUS ’MODU-LER’ 
Onsdag den 8. januar 2020 kl. 10.00 -15.00 på Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C

Inspirationskursus ’MODU-LER’ 
- udforskning af ler med professionelle keramikere og en designer 

Er du optaget af at præsentere børnene for kreative processer - og for nye materialer? 
På MODU-LER-kurset præsenteres du for en masse ler, som du på flere måder får fing-
rene i.

Du møder en designer, som giver input til designtænkning og proces samt professionelle 
keramikere, som inspirerer dig med udgangspunkt i processer og udforskning af materi-
alet.

På MODU-LER får du redskaber til facilitere forløb, som giver børnene mulighed for at 
udforske, undersøge, eksperimentere og udtrykke sig kreativt i ler. Du får inspiration til 
arbejde sammen med børnene på en måde, som forfølger børnenes nysgerrighed, og 
som ikke kræver forudsætninger. 

Du kan deltage i kurset for inspirationen alene, men også som oplæg til jeres eventuelle 
deltagelse i Billedkunstens Dag 11. marts 2020* (se herunder). Ønsker du at din skole/
daginstitution deltager i Billedkunstens Dag, forudsætter det deltagelse i inspirations-
kurset den 8. januar.

 
Om Billedkunstens Dag 11. marts 2020

I år inviterer Børnekulturhuset alle børnehaver, skoler, specialskoler og SFO’er i Aarhus 
Kommune til at deltage med keramiske værker på Billedkunstens Dag den 11. marts 
2020. Vi laver en fælles udstilling, der finder sted på og omkring Børnekulturhuset.

Du hører mere om dagen på kurset. På Billedkunstens Dag vil der også være workshops, 
I kan tilmelde jer.

Følg med her: boernedage.dk - siden opdateres løbende

PROGRAM 

10:00  Velkomst og introduktion til dagen 
 ved Malene Lynggaard Thomassen 

10:15 Om designtænkning 
 ved Henrik Jul Ebbesen

11:00 Workshop 
 ved Pernille Pontoppidan Pedersen

12:00 Frokost

12:20  Workshop fortsat.

13:15 Kaffepause

13:30 Præsentation af ideer til keramikworkshops 
 ved Malene Lynggaard Thomassen

15:00 Tak for i dag.

Mere information og links til tilmelding finder du på næste side ...

https://www.boernedage.dk/


Inspirationskurset for pædagoger og lærere den 8. januar 2020:

Målgruppe: lærere, SFO-pædagoger, og pædagoger i daginstitutioner 

Pris: gratis 
ved udeblivelse eller afbud efter tilmeldingsfristen opkræves skolen/institutionen 500 kr.

Tilmelding: via dette link: kortlink.dk/23sda senest d. 20. dec. 2019.

Yderligere informations om Billedkunstens Dag d. 11. marts 2020:

Tilmelding: via dette link: kortlink.dk/23sdb senest d. 1. februar 2020

Indlevering af børneværker: d. 24. februar – 3. marts 2020 Kl. 10.00-15.00

Udstillingsperiode: d. 10. marts – 25. marts 2020

Afhentning af børneværker: d. 24. – 27. marts 2020

Sted: Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1 F, 8000 Aarhus C

For yderligere information: 
Børnekulturhuset i Aarhus 
Malene Lynggaard Thomassen 
malyt@aarhus.dk 
41856671

http://kortlink.dk/23sda
http://kortlink.dk/23sdb


KUNSTNERNE

Malene Lynggaard

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

Hendes baggrund er blandt an-
det: Keramisk formgiver fra Aar-
hus Kunstakademi, cand.mag. i 
kunsthistorie og læreruddannet i 
billedkunst.

Malene Lynggaard har desuden 
været med på flere censurerede 
udstillinger, herunder Forårsud-
stillingen på Aarhus Kunsthal, og 
kåret som årets upcoming artist i 
KKP, samt tidligere gallerist. 

Pernille Pontoppidan Pedersen

Pernille Pontoppidan Pedersen er 
uddannet fra Det Kongelig Kunst-
akademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering, keramik 
afdelingen på Bornholm i 2012. 
Pernille Pontoppidan Pedersen 
har høstet stor anerkendelse og 
deltaget på flere nationale og in-
ternationaleudstillinger. Hun har 
modtager flere priser som Annie 
og Otto Johs. Detlev’s Keramik-
pris i 2017, Silkeborg Kunstlegat i 
2019 og fornyeligt Ole Haslunds 
Kunstnerlegat i 2019.

Pernille arbejder med den kera-
miske skulptur i det abstrakte og 
eksperimenterende.

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. 



WORKSHOPS

Malene Lynggaard

Malene er vært på dagen, og her 
præsenterer hun et bredt pot-
pourri af ideer til opgaver, du kan 
lave i daginstitutionen eller på 
skolen.

Pernille Pontoppidan Pedersen

I workshoppen vil det eksperi-
menterende og umiddelbare også 
være omdrejningspunktet. Dette 
bla i formsproget og i håndte- 
ringen af leret i opbygningen af 
et objekt. Hun vil vise metoder, 
der kan frigøre os fra vores rati-
onelle hjerne der ofte snarer ser 
begrænsninger og fejl. Vi skal 
blandt andet omfavne fejl og be-
nytte os af tilfældighederne der 
opstår undervejs.

Læs mere om Pernilles virke: 
www.pernillepontoppidan.com

Henrik Jul Ebbesen

På dagen giver Henrik en intro-
duktion til designtænkning og 
dermed til en procesorienteret 
arbejdsmetode, som understøt-
ter legen og eksperimentet i en 
hverdagspraksis sammen med 
børnene. 

Læs mere om Henriks virke som 
designer: 
www.fuseuse.com

http://www.pernillepontoppidan.com
http://www.fuseuse.com

