
I kan stadig nå at udforske vores jubilæumsudstilling 
HEART 10, der løber indtil d. 29. marts 2019. Til udstillingen 
har vi tilrettelagt undervisningsforløb til indskolingen, 
mellemtrinnet og udskolingen. Vi undersøger horisonten 
- hvad der befinder sig bag den, og hvorfor vores drømme 
altid søger mod den, mod fremtiden og alt det vi endnu 
ikke kender. Find undervisningstilbuddene her. I vores 
anden udstilling med kunstneren Chloe Wise bevæger vi 
os i et univers, der peger på mad, køn, mode og identitet 
gennem et hyperrealistisk billedsprog. Vi har tilrettelagt et 
undervisningsforløb til udskolingen - find det her.

Til børnehaver har vi tre forskellige oplevelsestilbud. I det ene 
forløb går vi tæt på kunstneren Piero Manzoni og nogle af 
hans værker. I det andet forløb går vi på opdagelse i området 
omkring museet, og i det tredje forløb tager vi på kunstrejse 
i museets jubilæumsudstilling. Se oplevelsestilbuddene her 
og her.

Allerede nu kan I se frem til vores kommende Socle 
du Monde Biennale, hvor vi traditionen tro også laver 

undervisnings- og oplevelsestilbud til alle skoleklasser og 
børnehaver. Biennalen hedder Welcome back my friends 
to the show that never ends, og vores omdrejningspunkt 
er venskaber! Vi har tilrettelagt undervisningsforløb 
til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Med 
indskolingen udforsker vi udstillingerne på HEART og 
taler om, hvordan noget, dig selv og dine venner pludseligt 
kan blive til kunst. Med mellemtrinnet forestiller vi os, at 
skulpturerne i udstillingerne kommer til live - hvad ville du 
sige til en skulptur, hvis den kunne tale med dig? Udskolingen 
tager vi med på vores helt egen bar på den gamle Højskole 
i Birk. Ligesom kunstnerne i 60’erne taler vi om kunst, 
venskaber og meget mere. Vi udforsker sammen værkerne 
på Højskolen og taler om de kunstnere, som har lavet dem. 
Vores samtaler bruger eleverne efterfølgende til at lave deres 
egne reportager. Se de tre undervisningstilbud her.

Vi udarbejder også udstillingsspecifikke oplevelsestilbud til 
børnehaver. Mere info følger efter jul. Vi glæder os til at tage 
imod jer på HEART.

Glædelig Jul! HO HO HO 
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