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Stærke satsninger på kunst i små børns hverdag
De kommende år sætter Esbjerg Kunstmuseum særligt fokus på udviklingsprojekter omkring
kunst i dagtilbud. Over en årrække har museet samlet erfaringer og forsket i børns møde med
kunst i undervisningssammenhænge især i samarbejde med folkeskolen. Midler fra forskellige
fonde og puljer gør det nu muligt at styrke fødekæden, så vi også får udbygget vores erfaringer
med de alleryngste gæster.
Mandag d. 28/11 tager vi således hul på projektet VORES FORESTILLINGER, hvor skuespiller
Gertrud Exner og musiker Claus Carlsen skal samarbejde med en gruppe børn fra Esbjerg
Børnegård. De to kunstnere 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.
Blandt andet vandt de i 2015 en Reumert for deres forestilling TIVOLI.
Med projektet ønsker museet at udvikle nye metoder til at arbejde med billedkunst og drama i
dagtilbuddenes hverdag. I uge 48 og 49 kaster de to kunstnere sig derfor over et værk i Esbjerg
Kunstmuseums samling, og sammen med børnene henter de forestillinger, idéer, bevægelser,
lyde og dramatiske lege ud af kunstværket og omsætter det til en teateroplevelse for andre
daginstitutioner, som kan opleves i januar.
Teateroplevelsen vil vi først og fremmest give børn og pædagoger en storslået oplevelse.
Samtidig vil den inspirere og give idéerne fra projektet videre, så dagtilbuddene fremover får
nye gode værktøjer til at komme i nærkontakt med kunsten på vedkommende og enkle måder.
Museet har fået støtte til projektet fra Kulturregion Vadehavet og Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, og netop i disse år forsker Statens Kunstfond i Huskunstnerordningens betydning. Projekt
VORES FORESTILLINGER er blevet udvalgt til at blive fulgt af en gruppe følgeforskere, og
undersøgelsen munder ud i en rapport som vil belyse, hvordan børns møde med kunst og kultur i
huskunstnerordningen fungerer.
Børnene kommer på museet d. 28/11, 30/11, 2/12, 6/12 samt 8/12. Alle dage mellem
kl. ca. 9.15 og 11.00. Pressen er velkommen til at følge forløbet.
Teateroplevelsen afvikles for dagtilbud i hele Vadehavsregionen i uge 2 og 3 i 2017.
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