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 350 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:
Karin Klok: tlf. 22 16 65 45 - karin.klok@gmail.com
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: Karin Klok: karin.klok@gmail.com
Dot Boye: dot@boye.us

WOOD

RIIMFAXE
5. maj - 24. juni 2018

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

WOOD
RIIMFAXE

5. maj - 24. juni 2018

Værk af Monika Linnert

Træ - på træ - i træ - af træ, med kamera, pensel, laserskærer, olie, lak, garn og pigmenter.
RIIMFAXE vælger et tema til hver udstilling. Til
Skovhuset 2018 har de valgt WOOD.
Kunstnersammenslutningens 13 (ud af 15)
medlemmer fra Sverige, Tyskland og Danmark
tolker temaet gennem hver deres medie.
Til udstillingen har sammenslutningen inviteret
to gæsteudstillere Steen Rasmussen og
Gabrielle Walter.
RIIMFAXE:
Ole Akhøj, Lotte Agger, Anne Bjørn,
Malone Dietrich, Tine Hind, Bärbel Hische,
Monika Linnert, Ann-Kerstina Nielsen,
Karin Ohlsen, Matthias Oppermann,
Birgitte Ramskov, Malin Schønbeck,
Hans-Jürgen Simon, samt to gæsteudstillere
Steen Rasmussen og Gabriele Walter

<< Værk på forside af Gabriele Walter

Værk Lotte Agger

Værk af Bärber Hische

Værk af Steen Rasmussen

