






WORKSHOPKATALOG

PUST TIL KUNSTEN 
Varighed: 2 timer max 15 børn  
Alder: 3+ 
Pris: 1500  inkl. materialer  
Beskrivelse:  
Sugerørsmaleriet er en kreativ leg med 
kunst. Man kommer maling i 
sugerøret, løfter den hen på papiret og 
så snart man blæser luft gennem 
sugerøret begynder farven at bevæge 
sig i forskellige retninger. Træ-lignende 
figurer og fabeldyr vokser frem på 
papiret, og man bliver henrykt. Denne 
populære workshop handler om 
værkets eget liv og tilblivelse. 
Den giver barnet mulighed for dyb 
koncentration og ro i legen med den 
flydende farve og sugerøret. Når det 
smukke værk er tørt, kan man tage det 
med hjem og komme det i en fin 
ramme.

I HÆNDERNE PÅ BASQUIAT  
Varighed: 2 timer max 25 børn 
Alder: 4+ 
Pris: 1500 inkl. materialer  
Beskrivelse: 
I denne workshop går vi tæt Basquiat 
som kunstner. Det handler ikke så 
meget om hans liv og person men 
nærmere om hans gådefulde, sjove og 
farverige univers, som vi finder i hans 
billeder. Vi medbringer en del af hans 
billleder, som vi sammen kan kigge på 
og har en generel snak om, hvad det er, 
børnene oplever. Herefter udvælger 
man sit favorit kunstværk og laver en 
visuel genfortælling. 

AKVAREL PÅ DEN FEDE MÅDE 
Varighed: 2 timer max 25 børn  
Alder: 4+  
Pris: 1700 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Akvarel er sjovt, nemt at bruge og giver 
utrolig smukke farver og former.  
Der skal skabes, leges og afprøves nye 
teknikker på forskellige typer papir. 
Find din indre kunstner og flyd med på 
en bølge af farveeksplosion. 
Vi arbejder udfra et bestemt tema 
tilpasset den aktuelle børnegruppe - fx 
naturen, det overnaturlige, identitet, 
rummet, under vandet e.l.

NATURENS AFTRYK 
Varighed: 2 timer max 15 børn 
Alder: 4+ 
Pris: 1800 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Har du tænkt på hvordan man 
tegnede og malede før der fandtes 
maling, farveblyanter og den slags?  
Vi går på opdagelse i naturens egne 
farver! Vil du prøve at male med 
saften fra blomster, eller lave fine 
tryk, hvor blomsten og blade er 
stemplerne?  
Der findes utrolig mange forskellige 
blomster, og vi medbringer et fint 
udvalg, så der kan leges og 
eksperimenteres. 
Vi trykker med gouache farver, som 
har en lækker blød konsistens, der 
ligger mellem akvarel og akrylfarve.

A LA PICASSO 
Varighed: 2 timer max 25 børn 
Alder: 4+ 
Pris: 1500 inkl. materialer  
Beskrivelse: 
Picasso var en stor kunstner, der 
havde et helt særligt syn på 
mennesket. Han eksperimenterede 
og malede mennesket, som han 
mente, det virkelig var. 
Vi skal tegne farverige øjne, næser, 
munde, øjenbryn, og herefter skal de 
placeres. Der er ingen regler for, hvor, 
hvor mange af hver, eller hvor de skal 
sidde - vi skal simpelthen skabe sjove, 
spændende og anderledes ansigter i 
bedste Picasso stil!!  

FROTAGE 
Varighed: 1,5 time max 25 børn  
Alder: 4+  
Pris: 1000 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Gå på opdagelse i omgivelserne og 
find sjove og anderledes overflader, 
som du laver aftryk af ved at lægge 
et stykke papir over fladen og gnides 
med et stykke farvekridt.  
Lav flere forskellige aftryk som til 
sidst danner et mønster eller en figur. 
Denne teknik bliver brugt af mange 
kunstnere og giver et sjovt og grafisk 
udtryk . 
Du vil helt sikkert synes om denne 
teknik og blive mere opmærksom på, 
hvordan verden ser ud, og hvordan den 
føles, når man rører ved den.  












HVOR SKAL SKATTEN BEGRAVES? 
Varighed: 3 timer max 20 børn 
(kan evt. kombineres med 
teaterworkshop, hvormed varighed er 
4 timer)  
Alder: 5+ 
Pris: 1800/2400 inkl. materialer  
Beskrivelse:  
Jagten er gået ind, men først må vi 
have et skattekort. Vi designer egne 
skattekort på ægte gammelt 
piratpapir. Vi lærer at lave 
kompasroser og tilføje små detaljer 
som giver den sidste finish til kortene. 
Vi ankommer udklædt som pirater. 

Desuden kan vi lave og udføre en 
skattejagt mod et tillæg efter aftale.  

MØNSTRE OG SYMMETRI 
Varighed: 2 timer max 15 børn  
Alder: 5+  
Pris: 1500 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Fra orientens port til smukke kakler på 
huse og gader i Lissabon. 
Symmetriske og farvestrålende 
mønstre er en fryd for øjet. Denne 
workshop tager udgangspunkt i den 
matematiske disciplin symmetri. Vi 
folder en kvadrat i sort papir og med 
hjælp fra de linjer, som krydser 
papirets akse, laver vi farvestrålende 
mønstre i silkepapir, crepe og andre 
lækre materialer. Det interessante sker, 
når barnet enten bryder med 
symmetrien eller overgiver sig den 
fuldstændigt.  

KUNST LAB 
Varighed: 2 timer max 15 børn  
Alder: 5+  
Pris: 1500 inkl. materialer  
Beskrivelse: 
Når videnskaben og kunsten møder 
hinanden. Der skal eksperimenteres 
med farver - de skal sprøjtes med, 
blandes, flyde sammen og leges med! 
I denne workshop er der plads til 
forsøg  
Hvert forsøg dokumenteres og 
eftersendes som foto i god opløsning - 
måske til at sætte i en fin ramme?

MICRODRAW 
Varighed: 2 timer max 10 børn  
Alder: 5+  
Pris: 1500 inkl. materialer  
Beskrivelse: 
Det kribler og det kravler.  
Der skal kigges i lupper og tegnes 
bitte bitte småt!  
Vi medbringer lupper, så der kan ses, 
hvad der skal tegnes. 
Vi har været på insektjagt og fundet 
de smukkeste biller, dejligste 
mariehøns, frækkeste myg og sejeste 
edderkopper, du kan forestille dig. 
De skal studeres ned til mindste 
detalje og tegnes på papir. 

“JAPANSK MARMOR” 
Varighed: 2 timer max 15 børn  
Alder: 5+  
Pris: 1700 inkl. materialer 
Beskrivelse:  
Suminagashi teknikken er en gammel 
japansk marmoreringsteknik som 
skabes ved at opfange flydende 
maling i en vandoverflade. Farverne 
bevæges rundt med en spids pind, 
indtil man har opnået det ønskede 
udtryk.  Man kan på denne måde lave 
nogle helt fantastiske og smukke 
marmorlignende mønstre. Vi laver 
postkort, brevpapir og små 
kunstværker til at sætte i fine rammer. 

MASKER 
Varighed: 2 timer max 15 børn  
Alder: 5+  
Pris: 1500 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Afrikanske stammer, karneval, 
renæssancens maskerader, kinesiske 
højtider og mange andre har siden 
tidernes morgen brugt masken i 
forskellige sammenhænge. Disse 
fascinerende masker fra hele verden 
er inspirationen for denne workshop, 
hvor vi mikser alle de forskellige udtryk, 
farver og former fra maskerne. 
Med karton, maling og 
genbrugsmaterialer skaber vi vores 
helt egne fantastiske masker. 












GIV DEN GAS MED VAN GOGH 
Varighed 2 timer max 20 børn  
Alder 6+  
Pris 1500 inkl. materialer 
Beskrivelse; 
Vi skal bevæge os ud i Van Goghs 
vidunderlige farvestrålende univers.  
Vi skal arbejde med en masse 
forskellige materialer og teknikker - 
også kaldet mixed media - fx kan Van 
Goghs helt særlige malestil gengives 
som parafraser med rivepapir, der 
sammensættes som collager.

DYR A LA GAUDI 
Varighed: 2 timer max 20 børn  
Alder: 7+  
Pris: 1500 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
I denne workshop skal der arbejdes 
med papirmosaik.  
Vi skal tegne sjove dyr og "beklæde" 
dem med masser af farver med 
inspiration fra den spanske arkitekt 
Antoni Gaudi, som brugte mosaikken 
til at skabe et helt særegent udtryk på 
sine bygninger og skulpturer. 

RUMINSTALLATION 
Varighed: 4 timer max 20 børn  
Alder: 7+  
Pris: 2800 inkl. materialer  
Beskrivelse: 
Denne workshop tager udgangspunkt i 
et rum, I har udvalgt særligt til 
formålet. 
Herefter kommer vi ud med en ramme 
omkring en fælles kunstinstallation, 
som bliver skabt til og i rummet. 
Børnene får en kort introduktion til 
ruminstallation som kunstgenre, og så 
er det ellers bare at dele ideer og 
sammen skabe et fantastisk værk, 
som kan inddrage og inspirere andre, 
der kommer igennem rummet. 

LIVAGTIGE ØJNE 
Varighed: 2 timer max 20 børn  
Alder: 6+  
Pris: 1500 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Øjnene er utroligt afslørende for et 
menneskes sindstilstand - man siger 
faktisk, at øjnene er et spejl ind til 
sjælen.  
Har du lyst til at lære kunsten at 
tegne livagtige øjne? 
Der tages fat på forskellige 
tegneteknikker. Vi skal iagttage og 
lære, hvordan man tilfører lys og 
skygger og dermed skaber liv i 
tegningen. 
Du vil lære også lære forskellen på 
lækre tegneblyanter, og hvordan disse 
kan bruges optimalt.

CYKELSLANGEVÆSENER 
Varighed 2 timer max 20 børn  
Alder 7+  
Pris 1500 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Materialet er cykelslanger - du 
bestemmer udformningen - er du 
frisk på at lave et fedt fabeldyr, en 
morsom skulptur eller noget helt 
tredje, så er denne workshop noget 
for dig.  
Cykelslangen kan formes, vrides og 
strækkes - mulighederne er uendelige. 

POP UP KUNST 
Varighed: 2 timer max 20 børn  
Alder: 8+  
Pris: 1500 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Har du også altid været fascineret af 
pop up bøger, hvor siderne rejser sig, 
når bogen åbnes?  
I denne workshop laver vi kort, der 
umiddelbart ikke ser ud af meget på 
overfladen, men når de åbnes 
udfolder sig et helt nyt univers. 
Du lærer teknikker omkring at arbejde 
rummeligt i 3D. Kortet kan enten 
bruges som kunstværk i sig selv, 
historiefortælling eller som kort til 
nogen, du holder af.






MINI AKVARIUM 
Varighed: 2 timer max 20 børn  
Alder: 8+  
Pris: 1800 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
I denne workshop bevæger vi os ned 
under vandet. 
Vi laver små akvarier i dåser eller 
syltetøjsglas.  
Vi medbringer rigtigt sand, tang, sten, 
muslinger og andre skønne 
naturmaterialer. 
Udover selve akvariet skal vi også lave 
fisk, søstjerner, søheste, gopler, eller 
hvad du ellers kan komme i tanker om.

DIORAMA 
Varighed 4 timer max 20 børn  
Alder 8+  
Pris: 3000 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Et diorama er et slags mobilt 
“landskab”. 
Altså en slags kasse med baggrund og 
indhold - ofte set på museer. 
Vi skal selv skabe disse små 
landskaber, hvor vi arbejder udfra et 
fælles tema. 
Vi bruger alle mulige forskellige 
materialer - ligefra glimmer, 
selvhærdende ler, palietter, stofrester 
m.m. 

SUGAR SKULLS 
Varighed: 3 timer max 25 børn  
Alder: 8+  
Pris: 2200 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Under fejringen af De dødes dag (Dia 
de los muertos) i Mexico bruges 
sugar skulls som dekorationer på 
ofringspladserne. Det er netop i disse 
“skulls” vi finder vores inspiration til 
denne workshop.  
Vi skal kigge på kraniet, tegne det og 
dekorere det med flotte mønstre. Vi 
laver både egne værker og ét fælles 
værk, hvor alle får udleveret en lille 
“brik” med noget af et motiv på og skal 
dekorere denne - “brikkerne” sættes til 
sidst sammen til ét stort 
puslespilsværk. 

Vi vil ankomme sminket som sugar 
skulls til denne workshop.

FARVERIGE HUSE 
Varighed 4 timer max 20 børn  
Alder: 8+  
Pris: 3000 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Vi starter med hurtige arbejdsskitser. 
Der skal designes små finurlige huse 
og der er ingen regler for, hvordan de 
skal se ud. Skal der være skæve 
vinduer, skøre tårne, krogede spir?  
Du bestemmer - det eneste krav er, at 
det skal være farverigt. 
Husene produceres i pap beklædt med 
sølvpapir og til sidst påklistres 
silkepapir i flotte farve.  
Vi laver en lille “by” med alle husene til 
sidst i workshoppen.

DIT NAVN SOM STREETART 
Varighed: 3 timer max 25 børn  
Alder: 9+  
Pris: 2000 inkl. materialer + moms 
Beskrivelse: 
Vi skal arbejde med skrifttyper i 
bedste old school grafitti stil. 
Du lærer at tegne bogstaver med 3D 
effekter og skygger og tilføre dit værk 
elementer, der passer til dig og dine 
personlige interesser. 

Denne workshop er særlig god til børn i 
alderen 11-14 år - og drenge er meget 
begejstrede for denne.

SARGOFAG VÆRKSTED 
Varighed: 6 timer max 15 børn  
Alder: 8+  
Pris: 4000 inkl. materialer 
Beskrivelse: 
Vi drager mod Egypten og undersøger 
faraoernes mystiske og smukke 
gravkamre.  
Med guld og arabiske mønstre 
genskaber vi de spektakulære 
Sargofager i 1:1 på store papirruller 
med akrylmaling i dejlige kraftige 
farver.  


