”Kom med - Det Gror i Nord” er på vej til jeres skole
I to fulde dage vil jeres elever blive guidet, op- og udfordret til at skabe kreative værker. Med
inspiration og materialer fundet i jeres nærmiljø skal eleverne skabe billedkunst samt digte og
komponere nye sange, som handler om netop deres land og Norden. Forløbet afsluttes med en
udstilling, koncert og oplæsning.
Forberedelse på skolen før workshop-dagene
Forud for vores workshops vil vi gerne bede jer om at præsentere eleverne for følgende klassiske
komponister fra Norden:
-

Carl Nielsen
Jean Sibelius
Edvard Grieg

Disse komponisters værker anvendes som baggrundslydkulisser i de forskellige workshops.
I projektet indgår desuden fire hovedsange, disse bliver sendt både som lydfil og noder til skolen.
Det er vigtigt, at eleverne kan sangene, når vi kommer. Hvis der er elever, der har kundskaber inden
for musik, vil det være fantastisk, hvis de vil spille til en eller flere af sangene.
Det er vigtigt, at der er en kontaktlærer fra hver afdeling, som har koordineret den mest optimale
inddeling af elever mm. med Lone Wernblad, inden vi kommer til jeres skole.
Workshop-dagene
Der bliver tale om intense og kreative dage, hvor alle jeres elever - både i indskolingen, på
mellemtrinnet og i udskolingen - skal udforske og udtrykke deres tanker om Norden, og hvad det er,
der gør jeres land særligt. Vi er et kompetent og fasttømret team, der er vant til - og trives med - at
arbejde med de kreative og æstetiske læreprocesser sammen med børn og unge. I samarbejde med
jer - skolens lærere, pædagoger, bibliotekarer og ledelse - sætter vi tanker og debat i gang hos
eleverne, som derefter samarbejder om at omsætte disse til værker, som de selv siden fremfører og
udstiller.
Når en hel skole skal arbejde med et stort fælles projekt, kan det til tider virke intenst, kaotisk og
uoverskueligt, men af erfaring ved vi, at den dynamiske proces giver mening. Hvis der skulle opstå
konflikter eleverne imellem, så har vi brug for jeres indsigt og omsorg for individet og relationerne, så
eleverne føler sig set og hørt.

Efter workshop-dagene
De erfaringer og refleksioner, som vi gør os i samarbejde
med jer og jeres elever, indsamles og sammen med
værkerne vil de indgå i arbejdet med at udvikle et nyt
undervisningsmateriale og inspirationskatalog om Norden
til brug i folkeskolernes undervisning i de nordiske lande.

På glædeligt gensyn
Lone Wernblad (musiker, billedkunstner, formidler og initiativtager)
Benjamin Aggerbæk (musiker, komponist og sangskriver)
Jonas Bachmann (billedkunstner)
Bergur Fonsdal Johannesen (musiker).

”Kom med - Det Gror i Nord” besøger i 2018 og 2019 skoler på Færøerne, Grønland, Norge, Åland
og Danmark.
Projektet er støttet af Nordisk Kulturkontakt (VOLT), NAPA - Nordens Institut i Grønland, Det Kgl.
Grønlandsfond, Oticon Fonden og Den Ingwersenske Fond.
Yderligere information: Lone Wernblad, telefon: + 45 4081 5092, e-mail: info@lonewernblad.dk

