OMVISNING OG
UNDERVISNING FOR
BØRN OG UNGE

PRAKTISK FORLØB

PRAKTISK INFORMATION

Der er mulighed for at supplere omvisningen med
yderligere 45 min. undervisning med kreative
opgaver. Der introduceres kort til hvad en
parafrase er. Eleven vælger et maleri i museets
samling, sætter sig foran det og forsøger at gøre
kunstværket efter med blyant på papir. Eleven
tilføjer et nutidigt element i deres eget billede. Vi
vil arbejde med forskellige tegneteknikker.

FRI ENTRÈ
Der er fri entré for alle under 18 år. Desuden
kommer elever eller studerende over 18 år på
ungdomsuddannelse og/eller videregående
uddannelser også gratis ind, såfremt besøget
finder sted i forbindelse med undervisning.
Undervisere har fri entré til museet både i
forbindelse med selve besøget og forberedelse af
besøget.

Varighed:
Pris:

45 min.
400 kr. (inkl. materialer)

OMVISNING I MUSEETS SAMLING
Klassetrin:
Booking: kunst@faaborgmuseum.dk eller tirsdage
og torsdage kl. 9 - 10 på tlf. 88442347.

OMVISNING I MUSEETS SAMLING
Klassetrin:
Fag:

2. – 7. klasse
Billedkunst/valgfag

Indhold:
Omvisningen skal give eleverne en nærværende
oplevelse af museet og af malerierne af de fynske
malere. Deres liv og fortællinger omkring dem
sættes i perspektiv til børnenes liv i dag. Vi taler
også om billedernes opbygning, form, farve og
komposition i tæt dialog med eleverne.
Varighed:
Pris:

45 min.
400 kr.

Fag:

8. og 9. klasse og ungdomsuddannelser (STX, HF, VUC)
Dansk, historie, billedkunst
(valgfag).

Indhold:
Med museets samling, der præsenterer
Fynboernes kunst fra 1885 til 1925, kan vi
understøtte danskundervisningen med emner fra
det moderne gennembrud over det folkelige
gennembrud til modernismen. Museets
kunstværker og historie kan bidrage til
historieundervisningen indenfor perioden 18801925 med vægt på menneskets overtagelse af
naturen og landbrugets udvikling, der
understøttes billedkunstens udvikling fra
naturalismen til modernismens gennembrud.
Faaborg Museum er et hovedværk inden for
nordisk klassicisme, så der er også mulighed for at
undersøge klassicismen og nyklassicismen.
Varighed:
Pris:

45 min.
400 kr.

BOOKING
kunst@faaborgmuseum.dk eller tirsdage og
torsdage kl. 9 - 10 på tlf. 88442347.

BETALING
Museet kan sende en regning (oplys venligst EAN
nr.) eller betale kontant, med kort eller MobilePay.
AFBUD
Afbestilling af en omvisning eller praktisk forløb
kan ske omkostningsfrit frem til en uge før
planlagt dato. Ved afbestilling to-seks dage før
betales 50% af arrangementets pris. Ved
afbestilling én dag før eller på selve dagen betales
fuld pris. I tilfælde af forsinket ankomst kontakt
venligst personalet på telefon eller mail.
Forsinkelse på over en halv time betragtes som
aflysning.
GARDEROBE
Overtøj og tasker placeres i museets garderobe.
SPISNING
Efter forudgående aftale i forbindelse med
booking kan caféen benyttes af skoleklasser.

