Priser 2017
Kunstutstillingen - Drømmen om en hage
Pris per elev, inkludert kunstverksted			
Pedagogisk tilbud: Pris pr. klasse

kr 35,kr 550,-

Historisk omvisning på Værket, ca. 45 min.

kr 25,-

Nyfossum - Papirtegning
Pris per elev, inkludert kunstverksted
Pedagogisk tilbud: Pris pr. klasse

kr 30,kr 550,-

Kittelsen-museet på Koboltgruvene - Storm P.
Pris per elev
Pedagogisk tilbud: Pris pr. klasse

kr 25,kr 550,-

Praktisk bondegård - barn i gamle dager
Pedagogisk tilbud: Pris pr. klasse
På egenhånd

kr 1.000,Gratis

Koboltgruvene – Gruveturer med guide
Historisk gruvetur til glassgulvet
Barnas Gruvetur m/guide,
Gruvesafari med guide,ca. 2,5 time, aldersgrense 12 år

kr 70,kr 70,ta kontakt for tilbud

Koboltgruvene – Minisafari
Pedagogisk tilbud: Pris pr. elev

kr 90,-

Koboltgruvene – Den Blå perle og gruvetur m/guide
Pedagogisk tilbud: Pris pr. elev

kr 110,-

Lærere og ledsagere går gratis på alle tilbud
Åpningstider (vi kan åpne tidligere på forespørsel)
13/5 – 18/6 tirsdag – lørdag kl. 11–17, søndag kl. 11–18
19/6 – 13/8 mandag – søndag kl. 11–18
14/8 – 24/9 tirsdag – lørdag kl. 11–17, søndag kl. 11–18
For mer informasjon og bestilling ta kontakt med oss.
Tlf. 32 77 88 00 • www.blaa.no • info@blaa.no
Last ned lærerveiledning på www.blaa.no
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og Koboltgruvene

Skoletilbud 2017

– Koboltgruvene, Kunstutstillinger, bondegård –

Kunstutstilling - ”Drømmen om en hage”

Koboltgruvene – Historisk gruvetur til glassgulvet!
En historisk gruvetur som kan tilpasses alle trinn. En tur
inn i fjellet er et spennende eventyr. Det spektakulære
svevende glassgulvet gir turen det lille ekstra. Her har
elevene mulighet til å teste sine grenser i trygge rammer,
helt frivillig. Gulvet henger i Edvard sjakt og det er 20
meter ned til det originale gulvet under.
Turen er universelt utformet og passer for alle.

Årets kunstutstilling viser nordiske hagemotiver fra
1840- til 1930-tallet. Utstillingen fokuserer på menneskets
naturopplevelser i hagen. Hva er det som kjennetegner
en nordisk hage? De utvalgte bildene vil også vise de
kulturhistoriske, sosiale og familiære relasjonene
kunstnerne hentet sine motiver fra.
Aktivitet: kunstverksted
Opplegget gjelder fra 1. trinn og varer ca. 2 timer,
inkludert omvisning

Nyfossum - ”Papirtegning”
I tømmerlåven på Nyfossum vil samtidskunstner Marit
Roland, skape en stor installasjon som består av flere
kilo papir som vil flyte fra rom til rom som en sammenhengende masse. Med oppfatningen av papiret som et
materiale å tegne med, istedenfor en flate å tegne på,
retter kunstneren fokus på hva papir og tegnemediet
kan bety i dag.
Aktivitet: kunstverksted
Opplegget gjelder fra 1. trinn og varer ca. 2 timer,
inkludert omvisning

Kittelsen-museet - Storm P.
Kittelsens lekne fantasi med nøkken, nisser og troll har
alltid fenget barn og unge. Et besøk på Kittelsen-museet
er en fin innføring i norske folkeeventyr.
Årets separatutstilling er humoristiske tegninger, oljemalerier og akvareller av den danske kunstneren Robert
Storm Petersen (1882-1949), bedre kjent som Storm P.
Opplegget gjelder fra 1. trinn og varer ca. 2 timer,
inkludert omvisning

Praktisk bondegård – barn i gamle dager

Opplegget gjelder fra 1. trinn og varer 1,5 time

Koboltgruvene – Barnas Gruvetur med guide
Koboltblå, den magiske og verdensberømte blåfarge!
En spennende og lærerik gruvetur tilpasset de minste
trinnene. Historien tar elevene fra slutten av 1700-tallets
drift fram til i dag. Vi er fortsatt er avhengig både den
koboltblå fargen og metallet kobolt i dag.
Aktiviteter: Gruvequiz
Opplegget gjelder fra 1.- 4. trinn og varer i 2 timer

Koboltgruvene – Minisafari
En spennende historisk tur ned i noen av de største
strossene i hjertet av Koboltgruvene. En magisk tur som
går gjennom et nettverk av utbrente gruveganger og
sjakter. Elevene går 40 høydemeter ned til koboltåren.
Passer ikke for elever med bevegelseshandicap.
Opplegget gjelder fra 4. trinn og varer 1,5 time

Koboltgruvene – Den blå perle - fra grått til blått

Aktiviteter:
Vi lager fløte på gammelt vis. Karding av ull.

Gruvetur og kjemisk eksperiment. Blåfargen
fra Modum var i sin tid verdensberømt. Har
du lurt på hvordan gråstein kan forvandles
til en vakker blåfarge? Lag den blå perle av
gråstein, åpen flamme og blåserør

Opplegget gjelder for 1.- 5. trinn og varer ca. 2 timer.

Aktiviteter: Gruvetur og gammeldags kjemi.

Elevene lærer om hvordan ting ble gjort i gamle dager.
Elevene får hilse på, klappe og lære om gårdsdyr.

Opplegget gjelder fra 4. trinn og varer ca. 2 timer.

