For elever på 1. og 2. trinn

Av og til blir jeg
forvirret

Valgfritt tilbud
Viktig
Påmelding til valgfritt tilbud mellom 18. august og 1. september
på Fronter. Vær rask med påmelding, så er sjansen større for å
få det tilbudet dere ønsker mest.
Trinn:		
1. og 2. trinn
Turnéperiode:
Uke 43 og 44, 2010
Varighet:		
Ca. 5 timer / 1 skoledag
Maks antall elever: 30 elever
Sted for		
Skolen
gjennomføring:
Spørsmål om
Lisa Stålspets
tilbudet:		lisa.stalspets@gmail.com
Tekniske krav:	Lystett rom/full blending
Tid for opprigg: 45 minutter
Tid for nedrigg: 45 minutter
Ønskelig at lærer er med og hjelper
til i verksteddelen
Forarbeid:		Skolene vil på forhånd få tilsendt en
prosjektbeskrivelse og et eventyr av
H.C. Andersen som klassen bør lese på
forhånd. Prosjektbeskrivelsen inneholder
også en oversikt over utstyr skolen bør
stille med.
Hjemmeside:
www.lisa.stalspets.com
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Av og til blir jeg forvirret, men så tenker jeg: hvorfor ikke?
Et av kunstverkene til Lisa Stålspets har fått tittelen «Av og til blir jeg forvirret». All
kunst begynner med en tanke, en idé. For å være en god kunstner må man kanskje
være litt forvirret innimellom? Dette handler om kunst som undring over og utforskning
av virkeligheten. Når slutter eventyret og når begynner virkeligheten? Hvorfor lager
mennesker fortellinger og hvordan kan fortellingen brukes til å utforske og formidle noe
viktig om den virkelige verden?
Dagen begynner med at elevene opplever, ser på og snakker om kunst. De får se
utvalgte verk av Stålspets, deriblant to kunstvideoer. I videoarbeidet «Den store havfrue»
behandles menneskets forhold til naturen gjennom bearbeiding av eventyrfortellinger.
Deretter deltar elevene i et verksted. Her får elevene selv være kunstnere. Med enkle
midler får de praktisk erfaring med hvordan de kan lage kunst på egen hånd. Elevene får
også prøve kostymer fra en av videoene, og være med i en liten film eller ta stillbilder.
Etter gjennomført verksted sender kunstnerne en DVD til skolen med de ferdige
filmene og stillbildene.
Medvirkende
Lisa Stålspets, kunstner
Trine Pettersen, kunstner

