Til daginstitutioner, folkeskoler,
gymnasier og ungdomsuddannelser
Børn fra daginstutioner, folkeskoleelever og
elever fra ungdomsuddannelserne er meget
velkomne til at benytte sig af Skovhusets tilbud
om undervisning i husets skiftende udstillinger.
Omvisning og workshop
Skovhusets omvisninger er dialogbaseret, dvs.
at elevernes fortolkninger af værkerne inddrages. En omvisning varer ca. 1 time og der
er mulighed for en efterfølgende workshop på
ca. 1 time.

Ordensregler i Skovhuset
Alle gæster bedes vise hensyn over for
hinanden samt være opmærksom på:
- at kunstværkerne må ikke berøres
- større tasker må ikke medbringes i
udstillingen
- børn skal være under opsyn af deres voksne
ledsager.

Skovhusets
Skoleservice

Se i øvrigt - www.skovhus-kunst.dk
Skovhusets e-mail: skovhuset@furesoe.dk

Omvisningerne er gratis for Furesø Kommunes
institutioner og skoler. Skoler uden for kommunen betaler 500 kr. for tilbuddet.
Bestilling og information
Skovhuset ligger på Ballerupvej 60, 12 min.
gang fra Værløse station. Bus 152, 154E og
500S går til Skovhusets røde porte.
Bestilling af besøg:
Dot Boye: tlf. 44 47 26 83 - dot@boye.us
Besøg på egen hånd
I er velkomne til at besøge Skovhuset på egen
hånd.
Åbningstider: Onsdage, lørdage, søndage og
helligdage kl. 11 - 17.
Jeres besøg bedes venligst meddelt til
Skovhuset på telefon 72 35 61 40 / 41.
Det er muligt at spise medbragt mad.

Foto: Niels Plum

Skoleservice byder jer
velkommen i Skovhuset!!

SKOVHUSETS SKOLESERVICE
Ballerupvej 60, 3500 Værløse. Tlf: 72 35 61 40
www. skovhus-kunst.dk
Tilmelding: Dot Boye: dot@boye.us

Keramiske Konstruktioner

Anne Rosengaard Jørgensen, Inger Tribler, Else
Merete Deichmann, Tine Riegels, Bene Riemer, Finn
Dam Rasmussen, Birgitte Hamilton, Niels Huang,
Ulla Sandøe Hildebrandt, Ann-Mari Rasmussen,
Birte Mathisen, Lone Munkgaard, Nana Andersen,
Dorte Jensen, Nils Hyberst Kjeldsen, Henrik
Norton Svendsen, Allan Hytholm, Mona Jahn,
Christa Julin, Lise Øvlisen og Bjarne Leth Nielsen.

18. jan. - 3. april. 2019

Forside: værk af Nanna Andersen>>

Værk af Allan Hytholm

Værk af Finn Dam Rasmussen

Din klasse / børnegruppe inviteres til omvisning
med efterfølgende workshop til udstillingen

Værk af Bene Riemer

Keramiske Konstruktioner
18. januar - 3. april 2019

Over temaet ”Keramiske Konstruktioner” udstiller 21 keramikere fra sammenslutningen Nordsjællandske Keramikere nye, eksperimenterende værker.
For Nordsjællandske Keramikere har arbejdet med
lerets grænseflader og hemmeligheder været en
årelang affære. Til udstillingen har de udfordret sig
selv med temaet `konstruktioner´. Konstruktion
betyder i sin grundform at sammensætte flere elementer til en helhed. Leret bliver på udstillingen
grebet an på forskellig vis og der eksperimenteres
med former og farver, transparens og tyngde.
Mens nogle keramikere henter inspiration fra nordisk og ægyptisk mytologi og japansk ikebana, er
andre optaget af bjergformationer, klodens opvarmning eller korallers organiske mønstre. Der er
værker, der reflekterer over begrebet `udkant´, og
hvordan mennesker konstruerer deres omgivelser
og hvordan de påvirker os.
I de keramiske værker ses spor af hændernes
fysiske tilstedeværelse, hvilket giver værkerne en
særlig sanselighed og efter brændingen en befriende uforudsigelighed.
Værk af Ann-Mari Rasmussen

Værk af Bjarne Leth Nielsen

