VORES FORESTILLINGER
- invitation til en teateroplevelse for alle daginstitutioner i hele Vadehavsregionen fra d. 11/1 – 20/1 2017
Kan et kunstværk give nye idéer til jeres hverdag?
I uge 2 og 3 inviteres børnehavegrupper indenfor til en usædvanlig interaktiv teateroplevelse på Esbjerg Kunstmuseum.
Den er udviklet af Esbjerg Kunstmuseum, skuespiller Gertrud Exner og musiker Claus Carlsen i samarbejde med en gruppe
børnehavebørn fra Esbjerg Børnegård over to uger. Sammen har de hentet iagttagelser og idéer ud af skulpturen Arkiv for
skrøbelighed af Anita Jørgensen og omsat dem til små kunstneriske processer, lege, bevægelser, lyd og øvelser. Det har været
kunstnernes opgave at forvandle alle disse opdagelser og erfaringer til en oplevelse for jer, der også kan inspirere til at
arbejde med billedkunst, drama og bevægelse på nye måder i jeres hverdag.
Som gæster til teateroplevelsen bliver både børn og voksne inddraget i kunstnernes teater-værksted, og I skal bl.a. på
opdagelse i strimmel-skoven og se billeder blive til og forsvinde igen. Det er vores håb, at I går herfra en rigtig god oplevelse
rigere og med ny inspiration. Teateroplevelsen følges op af en lille manual, hvor idéerne fra forløbet er beskrevet på enkle
måder, så I kan arbejde med dem både hjemme i jeres institutioner og på kunstmuseet.

Gertrud Exner og Claus Carlsen har i mange år arbejdet sammen i TeaterBLIK, hvor de laver vedkommende, legende og
sanselige forestillinger for børn på 0 - 6 år af høj kunstnerisk kvalitet. Bl.a. vandt de i 2015 en Reumert for deres forestilling
TIVOLI.

Hvor: Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg
Hvornår: fra onsdag d. 11/1 til og med fredag d. 20/1 2017. Alle dage kl. 9.15, 10.15 og 11.15.
Tilmelding: Ring og book en tid hos Birgitte Ørom eller Diana Boholm på 7513 0211. Der er plads til en gruppe på ca. 15
børn (3 – 6 år) pr. gang. Teateroplevelsen varer ca. 30 minutter. Det er gratis at deltage.
Det er muligt at spise madpakker på museet. I er naturligvis velkomne til også at besøge resten af huset i forlængelse af
teateroplevelsen og selv se det kunstværk, som det hele udspringer af.

Projektet er støttet af Kulturregion Vadehavet og Statens Kunstfonds Huskunstnerordning.
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