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Kære medlemmer 
 
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde i august, hvor vi kigger på fremtidsperspektiver for foreningen og 
børne- ungekultur generelt. Vi ser bl.a. på hvorledes vi som forening kan præsentere os i forhold til et nye 
politiske hold.  

 
KULTURMØDE MORS  
22. - 24. august 2019 
Som det blev besluttet på seneste generalforsamling deltager vi på Kulturmødet på Mors; vi har nu lejet et 
hus og er i gang med at planlægge et program for tre små debatter. 

Har du brug for at vide mere så kontakt Anne Marie Donslund anmdo@odsherred.dk 
Se mere om Kulturmødet:  
https://www.kulturmoedet.dk/ 

 
KONFERENCE i Odense 
FOLKESKOLENS VERDENSMÅL  
Konference for undervisere - en lærerig og underholdende dag i Odense 
Tirsdag d. 27. august  
kl. 9.30-17.00  
Musikhuset Posten, Odense 
Pris: 250 kr. (Studerende 150 kr.) 
Kulturregion Fyn byder velkommen til en konference, der vil give dig INSPIRATION og KONKRETE IDEER til at 
inkorporere verdensmålene i skolen, både i de praktisk-musiske fag og i tværfagligt samspil med andre fag 
såsom dansk. 
PROGRAMMET offentliggøres løbende, men vil indeholde en vifte af oplæg fra STÆRKE PERSONLIGHEDER 
med noget på hjerte og gode ideer i ærmet. 
Vi kan allerede nu afsløre, at MOGENS LYKKETOFT er HOVEDTALER på konferencen. Få personer rimer 
bedre på verdensmål end netop Lykketoft, som sad som formand for FN’s generalforsamling i 2015, da de 
17 verdensmål blev vedtaget. Med sin enorme viden på området vil Lykketoft sætte rammen for dagen og 
konferencen. 
Konferencen afholdes i forbindelse med OFF – Odense International Film Festival, og en tilmelding til 
konferencen giver samtidig en gratis akkreditering til filmfestivalen, der også inviterer konferencens 
deltagere til reception kl. 17 sammen med festivalens øvrige akkrediterede gæster. 
 
Du kan allerede nu SIKRE DIG EN BILLET til konferencen her: 
https://filmfestival.dk/programme/folkeskolens-verdensmaal-konference-for-undervisere/ 
 

KONFEENCE i Guldborgsund 
DANNELSE – INDSIGT OG UDSYN 
 
Hvad er dannelse, og hvordan kan en kommune arbejde med dannelse? 
Hvorfor er dannelse vigtigere nu end nogensinde før? 
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Igen i 2019 inviterer Guldborgsund Kommune til dannelseskonference. På konferencen samler vi landets 
fremmeste inden for feltet til at belyse, hvordan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne børn og unge 
til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at drømme store drømme og mod til at forfølge 
dem. 
Dannelseskonferencen finder sted den 13.-14. september 2019. 
Fredag den 13. september klokken 9.00-15.30 på Nykøbing F. Teater, Østergågade 2, 4800 Nykøbing F. 
Lørdag den 14. september klokken 9.00-15.00 i Nykøbing F. Hallerne, Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing 
F. 
 
Glæd dig til et spændende program, hvor du bl.a. kan møde Peter Lund Madsen, Lene Tanggaard, Vincent 
Hendricks, Ove Korsgaard, Knud Romer, Louise Klinge, Lars Geer Hammershøj, Pernille Hviid, Merete Cornet 
Sørensen, Søren Østergaard Desuden vil der være workshops med eksempler på Guldborgsund Kommunes 
arbejde med dannelse. 
Det fulde program er lige på trapperne.   
Hvis du har spørgsmål:  
Kontakt kulturkonsulent Diana Gerlach. Mai: dg@guldborgsund.dk mobil 25181896 

 
KONFERENCE i Randers 
BUM-konference  
Tirsdag den oktober  
kl. 9-15.30 
Konferencepris 750 kr. 
 
Konferencens omdrejningspunkt er Kjeld Fredens tese om ’Kunstens otte gode vaner’, som han har skrevet 
om i bogen ’Læring med kroppen forrest’ (2018). Derudover er der oplæg af Dorthe Andreas, næstformand 
i Danmarks Skolelederforening, og hun og Fredens vil i løbet af dagen prøve at koble de gode vaner med en 
mulig/reel skolevirkelighed. Dagen afsluttes med et oplæg af redaktør Rune Lykkeberg, der er aktuel med 
bogen ’Vesten mod Vesten’, der rummer udlægninger af den vestlige kulturs fortællinger i Harry Potter, 
Hunger Games, film, litteratur og musik. Rune Lykkeberg peger gennem sine analyser på, hvordan disse 
fortællinger er symptomatiske for Vestens langsomme forfald. 

Kunstens otte gode vaner 

• Udvikler et håndværk 

• Engagement og vedholdenhed 

• Forestillingsevne 

• Evnen til at udtrykke sig 

• Observation 

• Refleksion 

• Overskride grænser og undersøge 

• Forstå en kunstverden  

Kunstneriske aktiviteter som at danse eller tegne fremmer fx det at se med hænderne, at tænke med 
fødderne, at udvikle procedurer eller eksekutiv tænkning i en gruppe, at fejle konstruktivt, at overmale, at 
fremme divergent tækning, at skifte perspektiv og ramme, at praktisere dialogisk læsning, at udvikle 
selvfortælling og konstruktion af metaforer. Fredens fremhæver kunstneriske aktiviteter som et mål i sig 
selv, men også som noget der kan skabe evner, som kan overføres til andre områder.  

Se vedlagte foreløbige program. 
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BØRNEKULTURFESTIVAL AFHOLDT I NÆSTVED  
I Næstved har der været Børnekulturfestival i uge 21, hvor Næssie var med overalt. Der var fx følgende 
aktiviteter:  

Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter kribler og krabler på livet løs til Kriblekrableland og 
Insekthoteller. Her kan børnene møde kakerlakker, vandrende pinde og andre spændende små dyr og lære 
hvordan man bygger huse til dem. 
I Ny Ridehus blev der fortalt spændende historier gennem musik sammen med Ulla Britt Simonsen og 
Ensemble Storstrøm.  
Hos keramiker Heidi Fournier var børn fra Holmegaardskolen afd. Fensmark på besøg og malede med 
prikker på keramik.  

I Børnekulturhuset var børnehavebørn på besøg og lavede deres egne trolde og ikke mindst troldens hule.  
I arkitekturworkskhoppen "Tree House" skulle børn i indskolingen være arkitekter for en dag og bygge 
deres egne huler og hytter. Se mere på: 
https://www.facebook.com/NaessiBornekultur/posts/2124593097654278 
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