Delta i Konstens Fredag 11.9.2020
med dina elever!
Konstens fredag är ett evenemang för skolbarn som ordnas av Konstrundan
Konstrundan är ett etablerat evenemang, som ordnats i Finland sedan år 2008. Målet med
Konstrundan är att öka förståelsen för professionell samtidskonst, hantverk och formgivning samt
främja det kreativa arbetet. I år ordnas Konstrundan under andra veckoslutet i september, lö-sö
12-13.9.2020 och då öppnar deltagarna dörrarna till sina arbetsrum för allmänheten.
I anknytning till Konstrundan ordnas Konstens fredag. Tidigare år har det under dagen ordnats
några konstpedagogiska workshopar runtom i Svenskfinland. I år presenterar vi ett nytt koncept
för Konstens fredag och målet är att alla lågstadiebarn i Finland kan delta i evenemanget!
Till Konstens fredag har vi beställt en film, på vilken konstnären
Camilla Forsén-Ström berättar om sig och sitt arbete.
Därefter presenterar hon årets konstuppgift. Uppgiften är gratis
för alla och den kan utföras i skolan eller i hemmet.
Slutresultatet presenteras på sociala medier.
Årets uppgift, Kunglig för en dag, lanseras på
Konstens fredag 11.9.2020 på hemsidan www.konstrundan.fi
och på Facebook @Konstrundan
”Kunglig för en dag”
Inspirationen till uppgiften kommer från en spännande kombination av stramt 1500-tal och modern
färgexplosion från Mexico! På basen av filmen kan barnen själva utföra uppgiften, men lärare och
föräldrar behöver hjälpa till med att samla ihop det material som behövs:
-

Ett lock från en skolåda eller förvaringslåda, kan vara rektangelformat, runt eller fyrkantigt,
huvudsaken att det har en kant runtom och inte bara är en platt kartongbit.
Papperstallrikar, gärna i 2 olika storlekar.
Akrylfärg eller hobbyfärg och penslar.
Mönstrat papper (presentpapper, utrivna tidningssidor, tapetbitar).
Sax, linjal, blyertspenna, limstift, limpistol.
Foto på dig själv! Kopiera ditt foto om du inte vill klippa sönder det verkliga fotot.
Plocka fram pyssellådan också! Vem vet vilka knappar, pärlor, paljetter eller aluminiumfolie du
sen kan tänkas behöva?

Lärarna eller föräldrarna ombeds att ladda upp bilder av barnens konstverk på Instagram

#konstensfredag #taiteenperjantai #konstrundan #konstrundan2020

Häng med!

