Norsk kulturskolefestival 2014
Kom å delta, opplev og bidra til Norsk kulturskolefestival 2014!
Norsk kulturskoleråd arrangerer Norsk kulturskolefestival 26. - 27. juni 2014.
Vi ønsker din kulturskole velkommen til å delta med elever og lærere som gjerne vil ha en spennende og lærerik begynnelse
på sommerferien! Det er i Trondheim det skjer!

Norsk kulturskoleråd, i samarbeid med
Trondheim kommunale kulturskole,
ønsker dere hjertelig velkommen som
deltagere og bidragsytere under Norsk
kulturskolefestival 2014. Kulturskolefestivalen er en del av UNG 2014 ,
en massemønstringen for ungdomskultur.
Norsk kulturskolefestival skal være et
nasjonalt utstillingsvindu for kulturskolevirksomhet rettet mot barn og
ungdom.
I anledningen av grunnlovens
200-årsjubileum feirer vi den kulturelle
grunnmuren – kulturskolen. Sammen med
nasjonale aktører og kulturorganisasjoner
skal Tondheim settes på kartet !

Vi har et variert program som skal apellere
til ungdom med kunstuttrykk som
performance, gatekunst, digitale verktøy
og installasjonskunst.
Det vil bli kunstutstillinger, workshopsvisninger, omvisning på kunstakademiet
og kunstneriske innslag av ungdom på
festivalområdet.

UNG 2014 er en
overbygning for flere selvstendig
festivaler og arrangementer.
Disse arrangementene har flere fellestrekk,
og utgjør til sammen en helhet som kan
oppsummeres i noen felles kjerneverdier:
ungdom, kultur, felleskap og
medvirkning.

Elevene kan delta gratis på workshop og
kan melde seg som utøver, med eget kunstnerisk innslag, på en av festivalens scener.

Oversikt over alle arrangement, program
og påmelding finner du på ung2014.no

Festivalområdet ligger rundt
Dokkhusparken på Solsiden i Trondheim
og all aktivitet vil være samlet der!

Velkommen til Trondheim!

Program og kursbeskrivelser
For påmelding til workshops og kunstnerisk innslag trykk HER.

Torsdag 26.06

12.00 - Dokkparken
Åpning av kulturskolefestivalen

Fredag 27.06

17.00 - Dokkparken
Avsluttning av Kulturskolefestivalen

12.30 - 14.30 - Dokkparken
GATEKUNST v/ Rune Folgerø

15.00 - 17.00 - Dokkparken
GATEKUNST

12.30 - 14.30 - Dokkparken
GATEKUNST

15.00 - 17.00 - Dokkparken
GATEKUNST - Visning

12.30 - 14.30 - Dokkparken
VÅR GATE v/ Alf B.Gjerstad

15.00 - 17.00 - Dokkparken
VÅR GATE

12.30 - 14.30 - Dokkparken
VÅR GATE

15.00 - 17.00 - Dokkparken
VÅR GATE - Visning

12.30 - 14.30 - Dokkparken
SKROTSKULPTUR
v/ Margrethe og Ingegjerd

15.00 - 17.00 - Dokkparken
SKROTSKULPTUR

12.30 - 14.30 - Dokkparken
SKROTSKULPTUR

15.00 - 17.00 - Dokkparken
SKROTSKULPTUR - Visning

12.30 - 14.30 - Kunstakademiet
TAG TOOL v/ Andreas Brännlund

15.00 - 17.00 - Kunstakademiet
TAG TOOL

12.30 - 14.30 - Kunstakademiet
TAG TOOL

15.00 - 17.00 - Kunstakademiet
TAG TOOL - Visning

				GATEKUNST
				Torsdag 12.30 - 14.30
				Fredag 12.30 - 14.30

15.00 - 17.00
15.00 visning

Kunstnerisk innslag
Ønsker du å delta som utøver? Du kan bidra med
ditt kunstnerisk innslag ! Gå til påmeldingslinken.
Påmeldingsfrist er 15. mai 2014.

Vi vil se deg spille, synge eller danse !
Velg mellom disse scenetidene
Torsdag

12.00 - 13.00

14.00 - 15.00

16.00 - 17.00

12.00 - 13.00 14.00 - 15.00

16.00 - 17.00

Fredag

Alder: fra 10 år

Gatekunst v/ Rune Folgerø - Dokkhusparken
Gatekunst eller på engelsk Street Art er ulike typer ikke-kommersiell billedkunst som er oppført i det offentlige rom, oftest ubestilt og gjerne ulovlig og anonymt på husfasader og andre
steder i bymiljøer. Gatekunst innebærer ofte bruk av spraymaling, enten i form av tradisjonell graffiti laget på frihånd, eller spray på vegger gjennom sjablonger med utskåret tekst eller
motiver. Moderne gatekunst er en forlengelse av den tradisjonelle grafittien, og er oftest laget for å kommunisere med folk på gaten, gjerne om sosiale eller politiske temaer.
Utøverne innenfor gatekunst er ofte anonyme og de fleste opererer med kallenavn, slik som britiske Banksy eller norske Dolk.
Om workshopen
Dette er en intensiv workshop i gatekunstens ånd med hjelp av sjablonger og spraylakk. Deltagerne får utvikle egne valgte motiv (tegninger) som skjæres ut i papp og papir. Så overfører
motivet til et preparert underlag med spraylakk (akryl). De individuelle arbeidene settes sammen til et stort fellesverk som presenteres utendørs.
Om kursholder
Rune Folgerø er billedkunstner og musiker og har jobbet i Trondheim kommunale kulturskole i 13 år . Han har et bredt spekter av undervisningsmetoder å tilby.
Et mangfold av prosesser og teknikker vil bli presentert.

			
VÅR GATE
			
Torsdag 12.30 - 14.30
				Fredag 12.30 - 14.30

15.00 - 17.00
15.00 visning

Alder: fra 12 år

Vår gate - “ansikt til ansikt” v/ Alf B.Gjerstad - Dokkhusparken
Ansikt til ansikt er et kunstprosjekt, der grupper ungdommer over flere dager forsker i relasjoner til andre mennesker. Det handler om å se hverandre. Og når vi ser den andre, kan vi også
få et dypere innblikk i oss selv. Ansikt til ansikt er et tegne-, aksjons- og utstillingsprosjekt, og for første gang tilrettelegges dette universelle tema for ungdom. Resultater fra aksjonen brukes
som elementer i en utstilling som utvikles gjennom de to dagene prosjektet varer. Dette er “down to basic”. Det handler ikke om ferdigheter men evnen til å være seg selv og verden.
Om workshopen
Hver deltaker arbeider i ca 2 timer. Første del av aksjonen består av en enkel tegneøvelse, som ikke fordrer noen spesielle forkunnskaper. Det eneste man trenger er lyst til å tegne og vilje til
å se ”den andre”. I andre del av aksjonen skal deltakerne være vertskap, og invitere inn forbipasserende gjester fra gaten til en stille betraktning av hverandre (deltakerne får presis instruksjon
om hvordan dette skal gjøres). Som en del av utstillingen blir deltakerne og gjestene bedt om å beskrive sine erfaringer i korte ordelag direkte på en vegg.
Portrettfoto av gjestene blir også montert på veggen sammen med deltakernes blindtegninger av hverandre. Aksjonen blir filmet. Det hele smelter sammen til en utstilling om å se hverandre,
møte hverandre ansikt til ansikt. Et ansikt er et vindu til verden, til nye møter, kontakter og vennskap. Workshopen tilpasses hver bruker slik at alle får en oppgave de kan mestre og å ha
glede av. Her deltar du i kunstnerisk forskning.
Om kursholder
Alf Bugge Gjerstad er utdannet billedkunstner fra VKA i Bergen og har vært fagsjef for visuelle kunstfag i Bergen kulturskole i 3 1/2 år. Han har bred erfaring med formidling av musikk og
billedkunst gjennom bl.a. Rikskonsertene, DKS, Hordaland kunstsenter.

				SKROTSKULPTUR
				Torsdag 12.30 - 14.30
				Fredag 12.30 - 14.30

15.00 - 17.00
15.00 visning

Alder: fra 10 år

Skrotskulptur v/ Margrethe Loe Elde o og Ingegjerd Mandt - Dokkhusparken
Det er lang tradisjon for å bruke søppel i kunsten. Ved bruk av skrot og søppel som materialer kan det få oss til å reflektere over eget forbruk og det å se kreative muligheter for gjenbruk i det
omgir oss. I denne workshopen skal deltagerne bygge en fellesskulptur med utgangspunkt i et utvalg av skrot. Vi ønsker også at skulpturen skal kunne lede lyd.
Om workshopen
Hver deltager får utdelt en gitt mengde materialer. Med dette som utgangspunkt skaper hver deltager sin del som så kobles sammen til en større skulptur.
Ved å bruke skrot og søppel som del av prosjektet, åpner vi øynene for bruk av alternative materialer. Vi ønsker å øve opp blikket og tankene for å se mulighetene i materialene rundt oss,
materialer vi omgås med i hverdagen. Vi bygger skulpturen ved å skjøte, koble og sammenføye ved hjelp av enkle hjelpemidler som gips og tape. Vi jobber med det visuelle med hovedvekt
på form og uttrykk. Vi ønsker også å eksperimentere med lyd i uttrykket . Dette vil danne grunnlaget for utformingen av skulpturen. Gjennom en enkel kobling kan alle koble til sin egen
musikk. Hvordan endrer uttrykket i skulpturen seg etter hvilken musikk som spilles?
Om kursholdere
Margrethe Loe Elde er kunsthåndverker og kulturskolelærer ved Kongsberg kulturskole. Hun har egen kunstnerisk virksomhet med hovedvekt på tekstil og gjenbruksmaterialer.
Ingegjerd Mandt er kunsthåndverker kulturskolelærer ved Kongsberg kulturskole. Hun har egen kunstnerisk virksomhet og hovedmateriale er leire. Hun jobber med skulpturelle objekter og
bruksrelatert keramikk.

				
											TAG TOOL
											Torsdag 12.30 - 14.30
											Fredag 12.30 - 14.30
				

15.00 - 17.00
15.00 visning

Alder: fra 12 år

Tag tool v/ Andreas Brãnnlund - Kunstakademiet
Tag tool er en sanntidsanimeringsteknikk som bygger på åpen kildekode. Med Tag tool kan man projektere og animere bilder på scenen, mennesker og objekter i sanntid. En spennende
teknikk som gir muligheter for å skape nye scenekonstellasjoner eller egne visuell uttrykk i samarbeid med andre kunstformer. For mer informasjon om tag tool: HER
Om workshop
Vi kommer til å prøve Tag tool-utstyret og skape projeksjoner og animasjoner som projiseres direkte på lerret, vegg eller scene. På verkstedet vil deltagerne arbeide med Tag tool gjennom
digital tegning, fargesammensetning og bildekomposisjon i relasjon og i samarbeid med andre. Mellom tre og fem personer jobber i team. Den ene tegner, den andre fargelegger og den tredje
animerer! Teknisk er det et tegnebrett koblet til en datamaskin som igjen kobles til en prosjektør. Animasjon lages med et ”adapter” som kobles til en fjernkontroll.
Det vil bli improvisajon , prøving, utforskning og morro !
Om kursholder
Andreas Brännlund er kunstner, og jobber med billedkunst, maleri, fotografi , installasjon, scenografi på scenen og i det offentlige rom.
Andreas er prosjektleder for Interreg-prosjektet North Cultitude 6263 som har som mål å knytte sammen kunst og kultur sammen 62 og 63, Norge - Sverige og videre rundt jorda.

HVA SKJER ELLERS !
UKM-KUNSTUTSTILLING Sted: Galleri KIT på kunstakademiet i Trondheim, nært festivalområdet. Trondheim kommunale kulturskole har også elevarbeider fra
visuell kunst som stilles ut sammen med UKM-festivalens nasjonale kunstutstilling.
TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE stiller med ulike kunstneriske innslag på torsdag og fredag under festivalen. Dette skjer på utescener ved Bare Blåbær,
Dokkhuset og i Dokkhusparken.
ANDRE ARRANGEMENTER: Nasjonalt fagseminar - Demokratikonferanse DEMO2014 - UKM-festivalen - Landsfestival for musikkorps - NM for skolekorps.
For program og info: www.ung2014.no

Ønsker du overnatting., ta kontakt med Thon hotel Gildevangen på tlf. 73870130 eller gildevangen.booking@thonhotels.no. Enkeltrom kr 905,- pr person pr. døgn.
Oppgi ref. nummer: 104002384. Dette må gjøres innen 4. juni pga. begrenset antall rom.
KONTAKTPERSONER: fabiola.charry @kulturskoleradet.no - 91189875 og stein.erik.hansen@kulturskoleradet.no - 99018455

