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I løbet af skoleåret har
besøgstal og aktiviteter på
Børn&Unge Atelieret været
tiltagende. Dog med et lille
ufrivilligt afbræk pga. lærernes lockout. I denne tid har
vi imidlertid haft besøg af
andre, såsom pædagogstuderende fra Peter Sabro
Seminarium, børn med forældre, bedsteforældre og
enkelte klasser med tjenestemandsansat lærer.
Forhåbentlig ser vi de andre
klasser på et senere tidspunkt, og det glæder vi os
til.
Hospitalets Jubilæumsdag
er vel overstået og må
betegnes som at have
været en stor succes.
Børn&Unge Atelieret havde i
denne anledning oprettet et
atelier i hovedbygningen.
Her kunne børn både male
og bygge deres bud på
fremtidens hospital med
inspiration i de gamle hospitalsbygninger. Der var
godt gang i pensler og limpistoler, fantasien var i top.
Børn&Unge Atelieret har
lige fået bevilget støtte fra
Aarhus kommune til at gennemføre sommerferieaktiviteter i skolernes sommerferie i uge 27. Vi skal arbejde med eksperimenterende
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folkeskoler, viser, at børn
og unge generelt er glade
for at udtrykke sig kreativt
samt se, lytte og snakke
om emnerne her.
Et større antal af vores
lokale institutioner har efter
et kortere besøg efterlyst et
længere forløb, men de har
vanskeligt ved at finde økonomi til det.
Med dette pilotprojekt vil vi
afprøve et forløb over flere
gange. Vi vil gerne give de
lokale institutioner en
mulighed for at arbejde kreativt og kunstnerisk med
børnene i deres nærmiljø.
Vi vil udnytte det lokale
byrum, som museet og hospitalets bygninger og parken er en del af. Desuden
vil vi inddrage kunstmuseet, hvor vi kommer rundt
om udvalgte kunstneres
værker, og børnene deltager
med egne iagttagelser og
tegninger, som kan viderebearbejdes på atelieret.

kunst. Børnene skal kunne
eksperimentere med forskellige materialer på nye
og anderledes måder. Lave
malerier ved at sprøjte med
vandpistoler og køre på
skateboard m.m. Det skal
være sjovt, vildt og anderledes.

Efter skolernes sommerferie
skal vi i gang med
Børnenes Kunstforløb: Et
PilotProjekt som Lions Club
i Aarhus har ydet økonomisk støtte til. Erfaringerne
fra vores skoletjeneste,
hvor vi tilbyder rundvisninger og kreative workshops til

Vi takker Trygfonden og
Jubilæumsfonden for
Grundfos for deres støtte i
dette skoleår, og vi er nu i
gang med at søge andre
fonde for at kunne opretholde vores tilbud om rundvisninger og praktiske forløb for børn og unge.

