Til lærere!
Veiledning for besøk på kunstutstillingen 2016
Opplegget varer ca. 2 timer
Vår formidler møter klassen ved Turistinformasjonen på Værket.
Elevene kan sette fra seg sekkene sine i resepsjonen på kunstutstillingen.
4. trinn
Besøk på kunstutstillingen.
Tema: «Kroki - Den raske tegneren»
Årets utstilling viser et vidt spekter av mange uttrykksformer: Fra skulpturer, abstrakt kunst i store
eksplosive fargeformater - til bilder som viser lag på lag med fortellinger og betydninger. Noen ganger
finner man ikke svar – men bare se på bildene for det de er - vakre og uttrykksfulle.
Etter en gjennomgang på kunstutstillingen går vi i gang med opplegget «Kroki- Den raske tegneren»
Aktiviteter:
Kroki (fransk, Croquis) handler om å tegne i full fart! Men det krever også full konsentrasjon.
Forsøk å tegne en klassekamerat så fort du bare klarer. Modellen finner en positur og står helt stille.
Neste trinn – og en spennende utfordring, er å tegne modellen i bevegelse! Tegneøktene varer i ca. 3
minutter. Vi tar utgangspunkt i en av samtidskunstnerne, Svein Bolling sine bilder av menneksekroppen.
En gjennomgang av hvordan menneske kroppen blir fremstilt i kunsten på forskjellige måter:
Det stillestående kontra det bevegelige. En innføring i akt, portrett og kroki (forenklet tegning).

									
Matpause
Etter opplegget spiser de fleste skoleklassene lunsj. Klassen kan spise ute i det fri,
det er flere benker og bord på museumsområdet. Hvis det er dårlig vær kan klassen
henvende seg i Turistinformasjonen om hvor man kan spise innendørs.

Kontaktinformasjon:
Kari Lien, museumspedagog.
Therese Kristiansen, booking.

Tlf: 32 77 88 00
Tlf: 32 77 88 00

kari@blaa.no
therese@blaa.no

Blaafarveværket • www.blaa.no
Velkommen til kunstutstillingen!

Til lærere!
Veiledning for gruvetur med guide
Opplegget varer ca. 2-3 timer
Vår formidler møter klassen på Koboltgruvenes parkeringsplass for busser.
Gruveturen går i Forhåpningsstollen.
2. trinn
Tema: Historien om verdens vakreste blåfarge - mystikk og eventyr
• Kort introduksjon på Gruvetråkka
• Alle tar på hjelm før gruveturen
• Inne i gruva forteller guiden om kobolt, barn på gruvene i gamle dager og eventyr og troll.
Matpause
Hvis klassen skal spise lunsj, så er det bord og benker tilgjengelig på Gruvetråkka.
Hvis været er dårlig kan klassen spise inne.
Forberedelser
Elevene må være riktig kledd etter forholdene for å få mest mulig nytte og glede av
besøket. Opplegget foregår utendørs, og inne i gruva er det ca. 4-5 C°. Vi har gruvekapper til
alle, men elevene bør ha på seg varmt tøy og gode sko. Koboltgruvene ligger i et kulturlandskap,
derfor er det viktig at alle følger guiden, og ikke klatrer på felshaugene eller kaster stein.
Kontaktinformasjon:
Kari Lien, museumspedagog.		
Therese Kristiansen, booking		

Tlf 32 77 88 00
Tlf 32 77 88 00

kari@blaa.no
therese@blaa.no

Blaafarveværket • www.blaa.no
Velkommen til Koboltgruvene!

Til lærere!
Veiledning for besøk på Bondegården
Opplegget varer ca. 2 timer
Vår formidler møter klassen på Værkets parkeringsplass, og følger klassen til den gamle stua på bondegården. Her kan elevene sette fra seg sekkene sine. Inne i den gamle stua snakker vi om gamle dager.
1. - 4. trinn
Tema: Livet på bondegården i gamle dager
• Hvilke oppgaver hadde barn i gamle dager på en bondegård?
• Hvor kommer maten i fra?
• Sagn og eventyr - hulder og troll
Aktiviteter: Hvordan gjorde man det i gamle dager?
• Elevene blir kjent med dyrene på gården. På bondegården arbeider hyggelige mennesker som sørger for
at elevene får klappe dyrene i trygge omgivelser
• Elevene lager fløte og smør. Smør man har laget på egenhånd smaker ekstra godt! Alle elevene får ta
med litt smør hjem
• Elevene ser på hvordan man tresket korn i gamle dager
• En kort oppsummering om hva elevene har opplevd og erfart på bondegården
Matpause
Etter opplegget spiser de fleste skoleklassene lunsj. Lærere og elever kan nyte nisten ute i det fri, det er
flere benker og bord på museumsområdet. Hvis det er dårlig vær kan klassen spise inne i den gamle stua
på bondegården. Med fyr på peisen blir det ekstra kos!
Forberedelser
Store deler av opplegget foregår utendørs. Elevene må være riktig kledd etter værforholdene for å få
mest mulig nytte og glede av opplegget. Varme klær, evt regntøy og særlig godt fottøy- for eksempel
gummistøvler.Varsomhet med levende dyr: På forhånd er det fint om elevene er forberedt på hvordan
man forholder seg til dyr; Ikke løpe etter dyrene, gjøre brå bevegelser, eller rope høyt.
Kontaktinformasjon:
Kari Lien, museumspedagog.		
Therese Kristiansen, booking.

Tlf 32 77 88 00
Tlf 32 77 88 00

kari@blaa.no
therese@blaa.no

Blaafarveværket • www.blaa.no
Velkommen til Bondegården!

