
11

rundvisningen og snakken om kunsten

i Museets udstillinger.

Børnene skaber noget med deres

egne hænder. De får et synligt pro-

dukt med hjem, som kan give anled-

ning til nye samtaler. Børnene fortæl-

ler familie, venner og bekendte om

det, de har set og oplevet, og på

denne vis bearbejdes emnerne yderli-

gere.

Børnene får ved et besøg i de særlige

I løbet af skoleåret 2011/2012 har Børn

& Unge Atelieret haft besøg af 600

børn. 

Grupperne af børn og unge fordeler

sig over skoleklasser fra folkeskoler

fra 0. til 10. klasse, ungdomsskoler,

efterskoler, privatskoler, specialskoler

samt lokale børnehaver. 

Der er nu etableret et samarbejde

med SINDs pårørende børnegrupper.

Børn & Unge Atelieret og SIND har i

fællesskab formuleret et projekt, der

henvender sig til flygtningebørn her i

Aarhus kommune. Projektet har til for-

mål at skabe bedre livsvilkår for børn

i traumatiserede flygtningefamilier.

Der er som et vigtigt aspekt af det 3-

årige projekt taget kontakt til Syd-

dansk Universitet, som gerne bistår

med forskning og rapport om projek-

tet.

BørneAtelieret deltager endvidere i et

samarbejde med Museumsundervis-

ning MidtNord og har været aktive i

temadage og netværksmøder.

BBøørrnn  &&  UUnnggee  AAtteelliieerreettss  mmiissssiioonn

Psykiatrien kan være et tabubelagt

område. Vi arbejder på at skabe større

forståelse og åbenhed og at ændre

fordomme og afstigmatisere. 

På vores workshops får børnene

mulighed for at udfolde sig kreativt på

nye eksperimenterende og inspireren-

de måder. Gennem forskellige temaer,

læringsstile og udtryksformer, såsom

maleri, action-painting og ler, bearbej-

des de forudgående oplevelser fra

Børn & Unge Atelieret

rammer i Risskov indblik i en anderle-

des verden, og gennem dialog og kre-

ativt udtryk øges forståelsen for men-

nesker med psykiske lidelser. Samtidig

får børnene en forståelse for sig selv

og “de andre.”

Børn & Unge Atelieret fungerer altså

både som katalysator for ny viden, og

samtidig er det en kunstnerisk plat-

Efterårsferie
Børn & Unge Atelieret holder åben værkstedsdag 
i efterårsferien, uge 42, for medlemmer af Museets Venner og deres fami-

lie (børn/børnebørn). 

DDeett  sskkeerr  ttiirrssddaagg  dd  1166..  ookkttoobbeerr  kkll..  1100  --  1144  ii  AAtteelliieerreettss  llookkaalleerr  vveedd  IInnddggaanngg

6600..,,  11..  ssaall..

Man vil få mulighed for at udfolde sig kreativt og eksperimentere med for-

skellige materialer på nye måder, bl.a. Action-painting, collage, malerier og

din egen fantasiverden. 

PPrriiss  2200  kkrr..  pprr..  ddeellttaaggeerr..

Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske til Børn & Unge Atelieret på

Tlf. 784 70442 eller 784 70400 eller på mail boern@ovartaci.dk 

Du kan læse mere om Børn & Unge Atelieret under Skoletjenesten på mu-

seets hjemmeside www.ovartaci.dk


