
         

  

 

Kom til Silkeborg Gadekunst Festival 2019!  

Kære skoler i Silkeborg kommune 

I uge 24 afholdes Silkeborg Gadekunst Festival – og i er inviteret! Fra onsdag til lørdag kommer byen 

til at emme af kunst. Lige fra gadeteater og kunstworkshops i bybilledet til paneldebatter og pecha 

kucha foredrag. Følg med for løbende info på facebook siden ”Kultur i Silkeborg kommune”. 

Som skole i Silkeborg kommune har i mulighed for kvit og frit at deltage i en række begivenheder!  

I kan tilmelde jer følgende: 

 

STATUERNE TALER – FÅ DREWSEN TIL AT TALE 

Kunst ud til folket er en kunstnergruppe, der 

skaber sjov og folkelig kunstformidling. 

Formålet er at hive kunsten ned på jorden, så 

alle kan være med. Kunst ud til folket har nu 

opfundet en maskine som får statuerne til at 

tale! Onsdag den 12. juni kobler de maskinen 

til Drewsen statuen på Torvet, og pludselig 

kan du tale med statuen! Måske fortæller 

den røverhistorier fra gamle dage eller 

anekdoter om torvelivet gennem tiden. Kom 

og vær med! Man kan tilmelde sig følgende 

visninger:  

Onsdag den 12. juni kl. 08.30  

Onsdag den 12. juni kl. 09.15  

Onsdag den 12. juni kl. 10.30 

Onsdag den 12. juni kl. 11.15 

Onsdag den 12. juni kl. 13.00 

Sted: Torvet, ved statuen af Drewsen (hver visning varer 20-30 minutter) 

Aldersgruppe: Storbørnsgrupper og indskoling. Der er plads til ca. 50 deltagere pr. visning.  

Læs mere på: www.kunstudtilfolket.com 



         

  
 

 

TEGNEWORKSHOP – TEGN DIN BY 

Iagttag bylivet og bliv inspireret til at tegne det 

du ser! Kunstneren Nurith Lumer Klabbers har 

mange års erfaring med blyantstegning, og til 

denne workshop øser hun ud af sin erfaring. 

Hun giver inspiration til hvordan man kan 

iagttage bevægelser og liv, og dernæst få 

det ned på papiret. Børnehaver kan tilmelde 

sig workshoppen på følgende tidspunkter: 

 

Onsdag den 12. juni kl. 09.30 – 10.30  

Onsdag den 12. juni kl. 11.00 – 12.00 

Torsdag den 13. juni kl. 09.30 – 10.30 

Torsdag den 13. juni kl. 11.00 – 12.00 

 

Sted: Pavillon på Torvet, henne ved scenen 

Aldersgruppe: Storbørnsgrupper fra børnehaverne. Max antal deltagere er 15 pr. gang 

Læs mere på: www.nurith.dk 

 

 

 

 

http://www.nurith.dk/


         

  
 

VERDENSMÅL MED PHUC VAN DANG 

Den vietnamesiske kunstner Phuc Van Dang har 

været vidt omkring, men bor og arbejder nu i 

Horsens. Han arbejder nærværende og stedspecifikt, 

og ofte i tæt kontakt med det lokalområde han 

befinder sig i. Ved denne workshop vil han tage 

udgangspunkt i verdensmål nr. 11 – bæredygtige 

byer og lokalsamfund, og sammen med børnene 

konstruere et stort tape-streetart værk på nogle 

tomme butiksvinduer.   

Bemærk at denne workshop kun kan tilbydes en 

enkelt klasse.  

 

 

Tidspunkt: Onsdag den 12. juni kl. 10.00 – 15.00 

Sted: Søndergade 

Aldersgruppe: fra 4. klasse og op  

Læs mere på: www.phucvandang.com 

 

Workshoppen er skabt i samarbejde med Kulturprinsens projekt ”Sange til verden”, 

hvor MGK elever har skrevet sange som behandler verdensmålene for en mere 

bæredygtig fremtid. Læs mere på www.bumkultur.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

  
 

 

 

TILMELDING 

Tilmelding skal ske inden den 13. maj til NinaMolgard.Knappe3@silkeborg.dk.  

Skriv følgende i tilmeldingen: Arrangementets navn, tidspunkt, antal elever, kontaktlærers navn og 

telefonnummer. 

Tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet.  

 

 

Rigtig god fornøjelse! 

Mvh. kulturteamet ved Silkeborg Kommune 

 

Ved spørgsmål eller andet kontakt: 

Nina Knappe, Kulturkonsulent 

Mail: NinaMolgard.Knappe3@silkeborg.dk 

Telefon: 20 54 40 18 
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