
Målgruppe: De ældste børn i dagtilbud 

Foran jer ser i porten til skyggelandet. En hemmelig 
verden i sort, rødt og hvidt. På den anden side af porten 
venter mødet med en ildrød ønskebrønd, svanevinger og 
et gigantisk hvalkranie. Vi mødes på fortælletæppet ved 
porten til skyggelandet, herfra drager vi mod det ukendte. 
Med os har vi en magisk kasse fyldt med forunderlige, vilde 
og mærkelige ting, der kan hjælpe os på rejsen. Så kom og 
vær med, når vi sammen tager afsted på en uforglemmelig 
opdagelsesrejse i skyggelandet!

Før - i børnehaven
•  Kig i fællesskab på forskellige typer af skulpturer.
•  Tal om, hvad en skulptur er eller kan være.
• Tal om, hvad en kunstner er. 
• Tal om, hvad et museum er.

På HEART 
09.30 -10.15
Velkomst og opdagelsesrejse i udstillingen Ulvetime. Vi leger 
os gennem udstillingen, iagttager og undersøger et udvalg 
af de kunstværker, vi flyver forbi med fortælletæppet. Vi har 
den magiske kasse med på rejsen. Den gemmer på finurlige, 
sjove og spændende genstande, der gennem forskellige 
typer af sansepåvirkning understøtter og supplerer 
gruppens oplevelser. Pædagogisk lægges der vægt på, at der 
er plads til spontanitet og til også at dvæle ved de spørgsmål, 
der opstår lige den dag. 

10.15 -10. 45
Pause og mulighed for madpakker i værkstedet på museet. 
Værkstedet er åbent for jer under hele forløbet.

10.45 -11.15
Vi snakker i fællesskab om vores oplevelser og iagttagelser. 
Genstandene i den magiske kasse hjælper os på vej. 

11.30
Afgang med kulturbussen fra HEART 

Efter - i børnehaven
•  Arbejde med miniskulpturer med inspiration fra Ingvar 

Cronhammars kunstneriske univers. 
•  Lav fælles udstilling med børnenes miniskulpturer i 

museets værksted eller i daginstitutionen.
•  Lav en fælles fortælling om skulpturerne, 

museumsbesøget og/ eller børnenes oplevelser.
•  Tag på en udflugt til Birk og oplev værket Elia og Abyss af 

Ingvar Cronhammar. 

Læreplanestemaer 
Krop, sanser og bevægelse 
Kultur, æstetik og fællesskaber

Øvrige oplysninger: Har du brug for inspiration til at 
sammensætte et længere forløb, der forbereder og følger op 
på besøget på museet, så kontakt formidlingsinspektør  
Anja Lemcke Stær: als@heartmus.dk 
NB. Den kunstfaglige omviser er med under hele forløbet fra 
kl. 9.30- 11.30. Forløbet skal bookes minimum 14 dage før 
den ønskede dato og gerne før om muligt. 
Husk: Medbring madpakker. Oplevelsestilbuddet er 
tilgængeligt fra d. 11. okt. 2022 til 18. august 2013. Husk, at 
museet er lukket om mandagen.

På opdagelsesrejse i Skyggeland  
- udstilling med værker af Ingvar Cronhammar  

heart UNDERVISNING · BITTEN OG AAGE DAMGAARDS PLADS 2 · DK 7400 HERNING · WWW.HEARTMUS.DK


