Nyhedsbrev nr. 8
Marts 2019

Efter en vel overstået Generalforsamling og Årsmøde i Albertslund fredag den 8. marts får I hermed et
nyhedsbrev.

KORTLÆGNING AF MODELLER FOR KUNST OG KULTUR TIL ALLE BØRN
Vi var rigtig mange til generalforsamlingen, hvor vi blandt andet besluttede at få tegnet et nyt
Danmarkskort over gode modeller for Kunst og Kultur til alle børn i kommunerne.
Nogle kommuner kalder deres pakkeløsning for Kulturrygsæk og mange navne er i spil, men for dem alle
gælder det, at der her er etableret modeller for formidling til alle børn på mange eller alle årgange.
For at vi både får et overblik og også lærer af hinanden, besluttede vi at alle, der har pakkeløsninger
udfylder et skema, som I får tilsendt i denne uge. I bedes udfylde det og sende det tilbage til Kirsten
Schneider på k.schneider@mail.dk

ÅRSMØDET – OM DESIGN OG SAMARBEJDE MELLEN BØRN OG VOKSNE
På Årsmødet havde vi besøg af Julie Dufour og Charlotte Carstensen, som gav os en udfordring med at
prøve at lave hver vores version af en plads udenfor mødelokalet. En af løsningerne kom til at se således
ud. Kirsten har fået fotos af alle pladsversionerne, men her får I altså konsulenterne fra Vallensbæks ide.

Senere præsenterede designer og billedkunstner Rune Fjord nogle af sine projekter med og for børn og her
fik vi også selv en smagsprøve på nogle af de øvelser, som han laver med børnene. Runes ideer og projekter
kan genses på Instagram og hans Facebookprofil og selvfølgelig på hjemmesiden.

REFERAT FRA GF OG ÅRSMØDE PÅ VEJ
I vil inden længe modtage referat, beretning og regnskab fra Generalforsamlingen. Det hele sættes også på
vores nye flotte hjemmeside, som Børnekulturhuset i Aarhus har etableret. Flot arbejde.
Du finder hjemmesiden via dette link.
IDEER TIL DET KOMMENDE NYHEDSBREV?
Til de næste nyhedsbreve har Kirsten fået en række ideer til indhold, men send endelig ca. 10 linjer og et
billede. Jo flere des do bedre og mere kan vi blive inspireret af hinandens gode arbejde.
Sen en mail til Kirsten på k.schneider@mail.dk
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