
BØRN,	  KUNST	  OG	  UDERUM	  VED	  THISTED	  BIBLIOTEK	  
	  
Arrangementet	  fordeler	  sig	  over	  3	  workshops.	  Ideen	  med	  projektet	  var,	  at	  
arbejde	  med	  at	  sæ<e	  byens	  ins>tu>oner,	  lærings-‐	  og	  ak>vitetsrum	  i	  spil.	  	  
	  
1.	  workshop:	  Flexklassen	  fra	  Østre	  skole	  arbejdede	  sammen	  med	  kunstner	  
Henrik	  Westergaard	  i	  gården	  >l	  Plantagehuset,	  Thisted.	  Materialet	  var	  

træskiver	  og	  farver,	  som	  samledes	  >l	  installa>oner	  i	  gården.	  Børnene	  var	  
optaget	  af	  arbejdet	  og	  stolte	  af	  resultatet.	  
2.	  workshop:	  5.	  klasse	  fra	  Tingstrup	  skole	  arbejdede	  sammen	  med	  
kunstner	  Henrik	  Westergaard	  i	  gallerisalen	  i	  Plantagehuset.	  På	  grundlag	  af	  
træskiver	  og	  farver	  eksperimenterede	  børnene	  med	  xylografiske	  tryk.	  
3.	  workshop:	  5.	  klasse	  fra	  Tingstrup	  skole	  arbejdede	  i	  Chris>ansgave.	  De	  

frems>llede	  installa>oner,	  som	  blev	  placeret	  i	  parken	  i	  træer	  såvel	  som	  på	  
jorden.	  	  
Samme	  dag	  som	  sidste	  workshop	  blev	  der	  aUoldt	  fernisering	  af	  de	  tre	  
uds>llinger:	  Installa>oner	  i	  Plantagehusets	  gård,	  installa>oner	  i	  
Chris>ansgave	  og	  de	  xylografiske	  tryk	  på	  Thisted	  Bibliotek.	  Børn	  og	  
forældre	  samledes	  foran	  biblioteket	  kl.	  17.	  Børnene	  fik	  pandelamper	  på,	  

hvoreWer	  alle	  begav	  sig	  	  gennem	  Chris>ansgave	  >l	  Plantagehusets	  gård	  og	  
>lbage	  >l	  biblioteket.	  Undervejs	  viste	  børnene	  deres	  værker.	  
Afslutningsvis	  blev	  ferniseringstalen	  holdt	  på	  biblioteket.	  
	  

PROCESSEN	  
	  
Processerne	  virkede	  vel>lre<elagte,	  og	  børnene	  arbejdede	  godt	  med.	  Der	  er	  
samlet	  følgende	  udtalelser	  fra	  dem	  og	  deres	  lærere:	  
	  
Eleverne:	  1.sjovest	  i	  Chris>ansgave	  fordi	  det	  var	  noget	  med	  figurer	  2.	  sjovt	  at	  
spraymale	  3.	  sjovt	  at	  være	  i	  grupper	  og	  finde	  et	  sted	  >l	  at	  hænge	  op	  4.	  sjovt	  

at	  arbejde	  med	  træ	  5.	  dejligt	  selv	  at	  kunne	  bestemme	  hvor	  man	  skulle	  
hænge	  op	  6.	  mange	  forskellige	  former	  og	  træstykker	  7.	  sjovt	  sjovt	  med	  aWryk	  
på	  papir	  Lærerne:	  God	  oplevelse	  sammen	  med	  eleverne.	  Godt	  at	  komme	  ud	  
af	  huset	  og	  få	  andre	  oplevelser	  Dejligt	  at	  være	  ude	  med	  eleverne.	  Godt	  at	  
eleverne	  inden	  for	  nogle	  afsa<e	  rammer	  selv	  kunne	  bestemme.	  At	  se	  
eleverne	  eksperimentere	  og	  undersøge,	  og	  oplever	  at	  de	  turde	  mere	  og	  

mere.	  
	  
Mødet	  mellem	  kunstner	  og	  børn	  fungerede	  godt.	  Henrik	  Westergaard	  havde	  
en	  god	  prak>sk	  >lgang	  >l	  det	  at	  skabe	  kunst	  med	  børn.	  Børnene	  blev	  hur>gt	  
engageret	  i	  processen.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  












