
 

LAND-SHAPE is an art 

project that in the 

coming years is 

planning to create 

the large scale Land 

Art works in relation 

to the magnificent 

nature of North 

Jutland. 

BØRN MØDER LAND ART 
GRATIS WORKSHOPS PÅ FESTIVALEN, LÆRERWORKSHOPS SAMT KONSULENTHJÆLP 

Har du lyst til at prøve Land Art med din klasse? 
Har I lyst til at danse, bygge og skabe i naturen? 
Så er følgende tilbud skabt i samarbejde mellem BMMK, LAND-SHAPE og dansefyrtårn NORD 
måske lige noget for jer. 
 

LAND-SHAPE  Festivalen i Gateway området i Blokhus finder 
sted d. 2. - 4, juni. 
I den forbindelse får alle skoler i Region Nord en enestående 
mulighed for selv at stifte bekendtskab med kunstgenren Land Art. 
På festivalpladsen kan I gå på opdagelse mellem de 20 værker og 
arbejdende workshops, I kan melde jeres klasse til en gratis 5 
timers workshop torsdag eller fredag. I kan også vælge at afvikle et 
forløb på egen skole sammen med en kunstner, eller måske få en af 
kunstnerne ud at hjælpe jer i gang i form af et 3 timers konsulent 
besøg. Derudover kan I deltage i en Lærerworshop d. 7. marts, hvor 
der vil være en gåtur sammen med naturvejleder Carsten Kortbuks, 

samt en introduktion til Land Art, og nogle praktiske øvelser ved kunstner Jan Anker Petersen. 
 
Følgende 4 tilbud I kan benytte jer af: 

 
Gratis lærerworkshop i Blokhus  
d. 7. marts kl. 14.00-17.00 
 
 
Gratis workshops for din klasse på 
festivaldagene  
torsdag d. 2. juni og fredag d.. 3. juni 
 
 
Gratis konsulenthjælp i forbindelse med eget 
Land Art-forløb 
3 timers besøg af en af BMMK-kunstnerne på egen 
skole 
 
 
Mulighed for at hyre kunstnerne til de samme 
workshops på egen skole 
(Disse forløb er på sædvanlige BMMK-betingelser 
– læs mere her) 
-Land Art Forløbet på jeres egen skole kan video 
dokumenteres. Denne video kan derefter indgå på 
festivalen ved at blive vist i medieteltet til glæde 
for alle de besøgende! 

http://www.bmmk.dk/om-bmmk/hvad-koster-det.aspx


 

GRATIS LÆRERWORKSHOP I BLOKHUS 
HVAD ER LAND ART?  

HVORDAN BRUGER JEG DET MED MIN KLASSE? 

Som en del af LAND-SHAPE-festivalen 2016 i Blokhus, inviterer BMMK i samarbejde med 

LAND-SHAPE undervisere/lærere/pædagoger til en workshop om Land Art. 

 

MANDAG D. 7. MARTS KL. 14.00-17.00 

TILMELD DIG her SENEST D. 1. MARTS 

WORKSHOPPEN FOREGÅR DELS I NATUROMRÅDET GATEWAY OG I VISIT JAMMERBUGTENS LOKALER 

 

Dagens program: 

14.00 - 14.45  

Vi mødes ved Gateways P-plads (god 

skiltning fra Aalborgvejen mellem Blokhus 

og Hune) 

Gåtur med introduktion til landskabet 

omkring Blokhus med naturvejleder 

Karsten Hansen (også kaldet Karsten 

Kortbuks) Han vil fortælle historier fra og 

om området, samt berette om stedet 

kulturelle naturpåvirkning 

14.45 - 15.15        

Hvad er Landart.? 

Aflæsning af naturen (veje, stier, forløb, 

bevoksning)  

-Her laver vi noter, fotos, tegninger og andet 

15.20 -16.20 (vi kører til Springvandstorvet 

4, 9492 Blokhus) 

Kaffe/the/kage 

Hands-on. Værksted, med modeller og 

skitser. 

Undervejs præsentation af markante 

Landart kunstnere. 

16.20 - 17.00 

Ide´præsentation og udveksling, 

opsummering, afslutning.     

http://www.bmmk.dk/laererworkshop


 

Gratis workshops for din klasse 
Kom til Blokhus torsdag  d. 2. juni eller fredag d. 3. juni  

og deltag i en af de 7 ”børn møder land art” workshops 

 

WORKSHOP 1 - SANDDANS DANS I SAND  
VED RIKKE STEEN MAPSTONE,  
 
 
 

Med store stokke tegner vi i sand, med små pinde kratter vi, med fødderne sætter vi spor.  
Vi laver mønstre og ruter i sandet – stranden er vores store lærred. 
Dansen bliver til i sandet og sandet bliver en del af dansen. Stokke – Sand - Dans – Sans.  
Vi vil sammen skabe en unik dans i sandet på baggrund af den natur vi står midt i. Vi vil 
udforske, skabe og performe. 
Målgruppe: Mellemtrinnet 
Læs mere om Rikke her  

WORKSHOP 2 - MOD FJERNE HORISONTER   

VED LINA FRANKE HEDEGAARD 

 
 

Som en rumtosset Rumpirat på jagt efter rum i rum. 
Hvad beskriver et rum? Hvor lidt skal der til, for at rum er et rum?  
Eleverne skal på egen hånd finde og opfinde et eget rum mellem træerne. De skal trække 
linjer op og lede efter felter og mellemrum der til sammen danner deres rum.  
Eleverne får mulighed for at tilføje rummet et stemningsgivende lydbillede, som de selv 
optager på mobil. 
Målgruppe: 4. - 9. klassetrin 

Læs mere om Lina her  

 

WORKSHOP 3 - DE SMÅ TINGS GUD 

VED LAURA MAZANTI, BØRNS MØDE MED KUNSTEN   

 
 

Der bliver arbejdet med arkitektur i miniformat i naturens store rum. Sammen med børnene 
bliver der skabt en ’forundringssti’ hvor fortælling, natur og bygværk føjes sammen. 
Oplægget, materialer og teknikker bliver tilrettelagt alt efter sammensætningen i 
deltagergruppen. 
 
Målgruppe: 1. -  9. klasse 
Læs mere om Laura her  

http://bmmk.dk/kunstnerliste/rikke-steen-mapstone.aspx
http://bmmk.dk/kunstnerliste/lina-franke-hedegaard.aspx
http://bmmk.dk/kunstnerliste/laura-mazanti.aspx


 
 

WORKSHOP 4 - STEDETS SIGNATUR  

VED BIRGITTE LUNDTOFT OG JULIE SCMIDT ANDREASEN 

 

Vi ankommer i landskabet. Hvilke bevægelser findes der her? Vi udforsker stedet, mens vi 

tegner de bevægelser vi ser og de lyde vi hører.  

Gennem forløbet fordyber vi os i forskellige laboratorier med tegning, bevægelse, rytme og 

danse opgaver, som skaber forbindelse mellem os og naturen vi er i. Disse kreative opdagelser 

og prøvelser bliver til en levende installation i landskabet. Hvilke signaturer efterlader vi i 

landskabet og hvilke spor sætter oplevelserne i os? 

Målgruppe: 4.-6.klasse og 7.-10.klasse. 

Læs mere om Birgitte her  

Læs mere om Julie her  

 

WORKSHOP 5 - STED TIL STED  
VED JAN ANKER 

 
 

Projektet er en undersøgelse af tilblivelsen af et sted.   
At ud pege, definere og skabe en intention for stedet. Udgangspunktet er evnen til at se og 
høre - de primære sansninger - samt at kunne vurderer det sansede.  
Vi skal finde lodret og vandret. Afmærkning, punkter og linjer. Lave Ruter og måle afstande. 
Observere, kortlægge og afgrænse steder og områder. 
Remedier: Snor, reb, pæle, rafter, hammer, stof, farve, kniv, kompas, vaterpas, stiger, mm. 
Målgruppe: mellemtrinnet 
Læs mere om Jan her 

WORKSHOP 6 - REJSE RUM 

VED ANAMET MAGVEN OG JØRGEN S. MORTENSEN 

 
 

Mennesket skaber rum i naturen. Med udgangspunkt i grundlæggende geometri rejser vi de 5 
Platoniske Elementer som huler i skoven. Ved at tage pa  rejse og ankomme i rummene vil vi 
skabe, sanse og tage rummene i brug. Rejsen sker som en bevægelsestur mellem de 5 huler. 
Her vil vi arbejde med at forsta  rummet med kroppen, dans, akrobatik og bevægelse. Rum 
skaber mennesker. 
Torsdag Bygge huler med Jørgen - Fredag Bevægelsestur i hulerne med Anamet og Jørgen 
Målgruppe: 2. -5. klasse 

Læs mere om Jørgen her  Læs mere om Anamet her  

http://bmmk.dk/kunstnerliste/birgitte-lundtoft.aspx
http://bmmk.dk/kunstnerliste/julie-schmidt-andreasen.aspx
http://bmmk.dk/kunstnerliste/jan-anker-petersen,-galleri-alstrup-(1).aspx
http://bmmk.dk/kunstnerliste/joergen-stendal-mortensen.aspx
http://bmmk.dk/kunstnerliste/anamet-magven.aspx


 
 

WORKSHOP 7 - BIG TIME KNIPLING 

VED PIA NØRGÅRD DAHL 

 

Et gammelt sirligt håndværk udføres i tykt tovværk. 

Eleverne lærer et gammelt håndværk at kende. Først på traditionel vis ved at kniple i 

bomuldsgarn, derefter overføres metoden til reb udendørs.  

Eleverne får en sansende oplevelse af kontrasten mellem fint og groft og de får udfordret 

deres evne til samarbejde. Gennem værket sættes spor, en interaktion mellem værket og 

naturen. 

Målgruppe: 6. - 8. klassetrin 

Læs mere om Pia her 

 
De 7 gratis børn møder Land Art workshops foregår i naturområdet Gateway sammen med 
resten af festivalen.  
De foregår torsdag d. 2. juni kl. 9.00-14.00 og fredag d. 3. juni kl. 9.00-14.00, og I vælger den 
dag, der passer jer bedst. 

TILMELD JER HER SENEST D. 15. APRIL  

http://bmmk.dk/kunstnerliste/pia-noergaard-dahl.aspx
http://www.bmmk.dk/elevworkshop


 

GRATIS KONSULENTHJÆLP TIL JERES  

LAND ART-FORLØB 
Tilbuddet giver skoler med interesse i at afvikle et Land Art forløb, mulighed for at booke en 
Land Art konsulent. Konsulenten vil i samarbejde med de relevante lærere inspirere og hjælpe 
med planlægningen af forløbet. Skolen har konsulenten gratis til rådighed i 3 timer, hvordan 
disse timer anvendes aftales individuelt mellem konsulenten og skolen.  
 
Perioden hvor i det gratis konsulent besøg kan afvikles er: 15.marts - 1. juni 2016. 
 
Konsulentens opgave kunne være: 

• Introduktion til principperne for Land Art  

• Afdække mulighederne skolen indeholder. 

• Forslag til metode for at komme i gang.   

• Vejledning i udvælgelse af sted, materialer, brug af lærerressourcer ect. 
 
Kunstnerne er: Laura Mazanti, Jan Anker, Jørgen Mortensen, Lina Franke Hedegaard 
Kontakt den pågældende kunstner, hvis I ønsker konsulenthjælp  

Kontaktinfo finder I under deres workshopbeskrivelse! 

 

Såfremt skolen afvikler sit Land Art forløb inden den 1. juni, og har mulighed for at video 
dokumentere processen, så vil videoen kunne afspilles på festivalpladsen i medieteltet, til 
glæde for alle de besøgende.  
Konsulenten vil kunne vejlede i hvordan denne video dokumentation kan realiseres. 
 
Vurderer skolen, at den har behov for hjælp af en kunstner i forbindelse med afviklingen af 
Land Art forløbet, kan konsulenten, eller anden relevant kunstner, projektansættes gennem  
Børns Møde Med Kunsten BMMK. 
 

VI GLÆDER OS TIL SPÆNDENDE SAMARBEJDER OMKRING  

BØRNS MØDE MED LANDART! 
Har du spørgsmål eller nysgerrige forslag, er du velkommen til at maile eller ringe til BMMKs 

projektleder Kirsten eller ”Børn møder Land Art”s koordinator Lina Franke Hedegaard 

Kirsten  mail@bmmk.dk 30 36 10 82 

Lina mail@linafh.dk 26 21 78 89 

 

http://www.bmmk.dk/
mailto:mail@bmmk.dk
mailto:mail@linafh.dk

