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Jeg
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hverdagen
29.01 - 14.03 2021

Inspiration
Museum Frello

Kære deltagere i Børnenes Udstilling 2021
Børnenes Udstilling er en årligt tilbagevendende begivenhed på Museum
Frello og Varde Bibliotek. Udstillingen er først og fremmest børnenes
og de unges, og kan og bør være et talerør til offentligheden, hvor
andre kan få mulighed for at opleve, hvordan børn og unge forstår og
udtrykker sig selv og omverdenen gennem kunst. Derfor er det altid
med største fornøjelse, når vi kan åbne en udstilling med værker lavet
af børn og unge i alle aldre, lige fra dagpleje til og med efterskoler. Det
giver nemlig udstillingen et bredt og alsidigt fortolkningsbillede.
I år er temaet for udstillingen ”Jeg holder af hverdagen”. Og hvad går
det så ud på? Alle mennesker, unge som gamle, ved hvad det vil sige
at have en hverdag at stå op til. Vores hverdage er meget forskellige
afhængigt af alder, kultur, opvækst, levested, interesser, uddannelse,
helbred og meget andet. Alligevel er der en fællesforståelse for ting,
vaner og rutiner, der er ”hverdagsagtige”.
I foråret 2020 oplevede store dele af verden, hvordan Corona-pandemien
for alvor forandrede hverdagen og livet for de fleste. I Danmark blev
forsamlings- og udrejseforbud en realitet, og skoler, arbejdspladser,
fritidsaktiviteter og kulturinstitutioner lukkede ned. Der blev mere tid
til noget af det, der normalvis ikke er meget tid til. Det blev også en
anledning til at overveje, om der er nye og bedre måder at indrette
hverdagen på for os alle.
Hvordan kan temaet så komme til udtryk gennem kunsten? Med dette
katalog håber vi på at kunne bidrage med inspiration og idéer til
jeres arbejde op til udstillingen samt hvordan I kan bruge biblioteket
og museet undervejs.
RIgtig god arbejdslyst!

Museum Frello
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Kom forbi eller skriv til os, hvis I er interesseret
i at benytte nogle af vores tilbud i forbindelse
med Børnenes Udstilling 2021. Børneafdelingen
kan altid kontaktes pr. mail: boern@vardebib.dk.
Bibliotekets tovholder på BU21 er Susie, som I
gerne må kontakte på: skil@vardebib.dk.
OBS: Pga. corona-retningslinjer kan der være afvigelser ift. mulighederne for at bruge biblioteket.
Forhør jer på forhånd herom, før I besøger os.

Lokaler:

Filmhulen:

I kan låne lokaler på biblioteket og arbejde
med jeres kunstprojekt her.

I kan reservere filmhulen og se en film, der
behandler temaet. Har vi ikke den film, som I
gerne vil se, så kan vi måske skaffe den, hvis I
spørger os i god tid. Vi kan også hjælpe jer med
at finde en passende film.

• I børneafdelingen er der mulighed for at booke lysbordet, kreazonen, aktivitetslokalet og undervisningslokalet, og i voksen afdelingen kan I
låne værkstedet, hvor der bl.a. er 2 symaskiner
og en folieskærer. Vi har også en stor teaterskærm og en gammel overhead projektor, der
kan anvendes, hvis I fx kunne tænke jer at lave
teater og film.
• Lokalerne kan også reserveres til madpakkespisning.

Litteratur:
Vi hjælper jer gerne med at søge og finde litteratur til temaet. På de følgende sider har vi givet forslag til spændende læsning, men I er også meget
velkomne til at sende os en mail eller komme ind
på biblioteket med jeres forespørgsler.
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Tommelise af H.C. Andersen:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52091322

Domarus, Janne Folden von:
Min verden: et barns hverdag (Pegebog)

Rådström, Sofia: Kom nu, Sille (Serie)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47469023

Janouch, Katerina: Olivia fra morgen til aften (Serie
om Olivia og Anton)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29173184

https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A26848466

Min lille bog om min dag (pegebog)

Aakeson, Kim Fupz: Lili møder en dum unge (Serie)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51372832

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53468543

Adbåge, Emma: Lille hånd (pegegbog)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51203690

Jeg kan lide at være udendørs (pegebog)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51623460

Derhjemme (pegebog)

Koch, Louise Langhoff:
Vuggestuen Smørklatten på tur (Serie)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28303041

Edfeldt, Daniel: Tirsdagspiraterne
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51606167

Edfeldt, Daniel: Tirsdagskoen

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52430305

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51273451

Könnecke, Ole: Den store bog med billeder og ord
(Pegebog)

En god dag (Hello Kitty)
https://www.vardebib.dk/search/ting/•%09En%20god%20dag%20%28Hello%20Kitty%29?

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50798372

Bruun, Fanny: Alle mine dejlige ting
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51545974

Rübel, Doris: Jeg elsker min røde bil

Amant, Kathleen: Anna og far (Serie)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50545113

Amant, Kathleen: Anna og mor (Serie)

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51616502

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50545164

Rübel, Doris: Jeg elsker min dukke

Raab, Ann Cathrin: Lenni opdager verden:
De første billeder - de første ord

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51616480

Slegers, Liesbet: Mig og min gade
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46687639

ww.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A29210322

Cousins, Lucy: Malle er hjemme
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46099672

Lindman, Mervi: Buller og potten (Serie)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46036433

Wieker, Katharina: Kig og snak om ord og billeder
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47664268

Löfgren, Ulf: Ludvig (Pegebog) (Serie)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52389208

Mussenbrock, Anne: Hjemme: kom godt fra start
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50568148
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Langen, Annette: Vild panik!: da strømmen gik
- og alting var anderledes
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54933630

Sundström, Josefine: Saga på eventyr - trampoliner, svømning og en forsvundet tigermis
(Serie)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53934862

Stamp, Jørgen: Ræseranden
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28879776

Nilsson Thore, Maria: Mikkels morgen

Hammer, Anne Sofie: Hjemme hos mor får jeg
altid sushi (Serie om Magda)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53076971

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46747798

Devert, Annika: Sille hilser (Serie)
Crockett Corson, Kim: Klar til en ny dag!

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28617933

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52838673

Reittu, Ninka: Når man har det super

Schmidt, Line Malling: Far må jeg få et kæledyr?

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48069959

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46710517

Daneskov, Lars: Ottos ikke-noget historier

Duelund Nielsen, Inge: Selma samler sig selv

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47749549

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51604156

Nilsson Thore, Maria: Alle tre på udflugt med
børnehaven Ærten (Serie)

Daneskov, Lars: Godnat og sjov godt
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54641923

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47227194

Sundström, Josefine: Bulders børnehave

Steffensmeier, Alexander: Lotte keder sig
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54810504

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47148502

Winding, Alberte: Anker finder ting (Serie)

Natanaelsson, Tess: Kimi er med på arbejde
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52966965

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A55157197

Bundsgaard, Trine: Frede vil ikke være med
til mandag (Serie: Hverdagsungerne Frede og
Selma)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53945457

Bundsgaard, Trine: Selma og mørket og en
blød, sort kat (Serie: Hverdagsungerne Frede
og Selma)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54604521

Foccroulle, Luc: Den fantastiske have
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52991293

Stewart, Lizzy: Der bor en tiger i min mormors have
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52793378

Tobiasen, Inger:
Bastian og Vilma sidder i kosteskabet
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52595770

Lindén, Jonas: Molly - verdens kedeligste dag
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52525667

Janssen, Mark: Forestil dig det
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53090478

Stenskjær, Pernille: Nede i min børnehave
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52313279

Neubauer, Annette: Her i børnehaven: en billedordbog: en hverdagshistorie
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A45965147

Skafte, Ulrik T.: Buster Baktus - den store vaskehænderbog
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A27997589

Letén, Lea: Mor og Minna i svømmehallen
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A26107210

Olten, Wanja: Ikke særlig snavsede
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27832822

Sigsgaard, Jens: Palle alene i verden
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52702321

Skafte, Ulrik T.: En nyselig & gyselig historie
om Søren Snot & Sille Snøft

Salling, Lotte: Ka’ selv - ka’ du?

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A28646577

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54222521

Couturier, Stéphanie: Min store bog om følelser:
en interaktiv bog fuld af overraskelser
https://www.vardebib.dk/search/ting/Min%20store%20bog%20om%20
følelser%3A%20en%20interaktiv%20bog%20fuld%20af%20overraskelser

Haller, Ina Victoria: Min dag i børnehave
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53216617

Slegers, Liesbet: Min bog om børnehaven
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47572525

Rey, Margret: Peter Pedal på hospital
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A05000319

Højgaard, Cindie Mary: Lasse og Den Lede
Bakterie
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51664280

Watt, Mélanie: Lille bange egern (Serie)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54055935

Hvad sker der på sygehuset?
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28847483

Oud, Pauline: Alt om din krop
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46543157

TIL

:
n
e
g
n
i
l
o
k
inds

Jaensson, Håkan:
Heldigt, at vi findes!: 11 historier om Totterne

Dockrill, Laura: Darcy Burdock
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51610423

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53875076

Kyed Knudsen, Line: Mission slik

Aakeson, Kim Fupz:
Det hus Jack (og Melissa) byggede

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51340493

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53164676

Higgins, Chris: Min finurlige familie

Duedahl, Marie: Marta og Knuds vilde dag

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29731977

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54415443

Korvig, Hanne: Pjækkedag med mor

Grynderup, Dorte:
Waldur - drengen med det store hoved

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52995183

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47163595

Aidt, Naja Marie: Huset
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A27705766

Helfer, Anna-Marie: Fra alle os - og Valde
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A50988740

Bross, Helena: Den allerbedste ven (Serie:
Klassekammerater (Espergærde))
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47840481

Matthis, Nina: Nellys hemmeligheder
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A24465829

Bacquin, Mari: Melodi og kuglerne
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51409825

Schaldemose, Anne Prytz:
Nunu og veninder: en poesibog
https://www.vardebib.dk/search/ting/Nunu%20og%20veninder%3A%20
en%20poesibog?

Verge, Marianne: Mona Morgenglad
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51965728

Senderovitz, Claus:
Pigen der ville være alene: elleve fabler
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50699676

Aarø, Selma Lønning: Milla bestemmer
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52664136

Bøgeholt Pedersen, Lars: På holdet
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46718224

Kvist, Hanne: Dyr med pels - og uden
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52182182

Schwartz, Sandra: Kaptajnen & Bolsjeprinsessen:
Kaptajnen & Bolsjeprinsessen
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46984544

Kvist, Hanne: And i rummet (Serie: Hul igennem)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47033616

Rødtnes, Nicole Boyle:
De døde fra havet: en zombie-jæger historie
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47640873

Rødtnes, Nicole Boyle:
Lærernes angreb: en zombie jæger historie
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53408141

Bødker, Benni: Du er smittet

Bejder Klausen, Frida: Pandemier

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53296475

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A48047327

Sjøgaard, Caroline: Ida og Elvis

Tholstrup, Emilie: Greta Thunberg

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A55139849

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46626486

Adbåge, Emma: Jeg er mig

Klimaforandringer

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29479135

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48151914

Guldager, Katrine Marie:
Frøken Ignora glemmer det hele

Barsotti, Ilaria: Videnskab og opfindelser

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52853583

Brand, Sofie Maria: Børn i andre lande
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47929547

Søhave Sørensen, Benny: Tjenestepigen Mollie
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52336708

Vi bor i Burma: en fortælling om fire familier og
deres børns hverdag i Burma (Myanmar)

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A45951537

Nielsen, Peter A. G.: Godnat og sov godt
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27002595

Ende, Michael: Momo
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52557216

Peter Plys - Kængubarnets store naturdag
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46757564

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50673030

Lindgren, Astrid: Alle vi børn i Bulderby går i
skole og andre historier

Barsotti, Eleonora: Erik - barn i vikingetiden

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29327718

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A45951618

Serie med forskellige tidsperioder middelalderen,
stenalderen etc.:
https://www.vardebib.dk/search/ting/phrase.titleSeries%3D%22barn%20
i%20gamle%20dage%22

Rundell, Katherine: Den opdagelsesrejsende
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54996063
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Andri Snær Magnason: Tidskisten
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52772346

Benton, Jim: Kære dumme dagbog, skal vi ikke
bare sige, at det her aldrig er sket?
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A26521637

Rogers, Hilary: Girltopia
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47619726

Cassidy, Cathy: Kirsebærkys og kaos
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51868730

El Jørgensen, Bodil: Beskytteren
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A29443769

Kinney, Jeff: Wimpy Kid: [Bind] 1: Ikke en dagbog
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29570434

Frank, Anne: Anne Franks dagbog
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A22435965

Sareen, Manu: Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A26496233

Dömstedt, Tomas: Anne Frank
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47842794

Rostrup, Henriette: Drengen fra krematorium D
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54700091

Morgenthaler, Anders: Børnemagt:
Da verden gik under
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50609790

Ende, Michael: Den uendelige historie
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52557224

Hunt, Steven: Himmeljægerne: 1. del og Himmeljægerne: 2. del: Østenvinden
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28563396
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29636176

Bødker, Benni: 2100 - flugtaktion CPH
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52518636

Bøgeholt Pedersen, Lars: Exit Jorden
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51838491

Kramhøft, Lars: Mission til ismånen
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46257111

Angleberger, Tom:
Den mystiske sag om Origami Yoda
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51244311

Rodkey, Geoff: Tapper-tvillingerne går i krig
(mod hinanden)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51857119

Olsson, Lotta:
Elleve år på Jorden: Lise Bentzens erindringer
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A27618774

Grøntvedt, Nina Elisabeth: Hej, det er mig! - du
må ikke forlade mig
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51121589

Liv, Ea: Kigger ned, falder op

Jom’a, Khaled: Hvis de lagde skolen ved vandet

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54829493

https://www.vardebib.dk/ting/object/870976-anmeld%3A31489016/fulltext

Bruun, Karen Vad: Kære Freja

Bogen om magt

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47498783

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47647525

Einspor, Henrik: Virus

Thunberg, Greta:
Ingen er for lille til at gøre en forskel

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47939267

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48195024

Rødtnes, Nicole Boyle: Dødt dyr
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53342906

Lassen, Linda: Viktor og verdenshavet
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47424151

Kjær, Jan: Zombie
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47162874

Langer, Kim: Zombie 2.0 - Tut-ank-zombis hævn

Faurby, Christina Maria: Støvletramp og sjippetov:
barn under 2. verdenskrig
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A26605806

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51079167

Julia Sofia: Smuk indeni - smuk udenpå
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52504910

Foldberg, Susanne: Selfie Simon
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53385125

Foldberg, Susanne: Selfie Simon epic friends
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46972856

Albæk Nielsen, Lizette: Richs og rødspættesko:
hverdag under besættelsen
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A25339916

Højbjerg, Jim: Tyskerne kommer (Serie: Bjarne
under besættelsen)
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48163149

Blendstrup, Jens: Alle dage – kiksekage
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27045200

Fattige lande: en del af din verden
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A28538898

Olsen, Johan: Hvad er et æg?: bogen om videnskab i hverdagen
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47130565

Trueit, Trudi: Explorer Akademiet - hemmeligheden om Nebula
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46677528
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Bundgaard, Peder: Superdan: et portræt af
Dan Turèll (Hyldest til hverdagen)

Ohlsson, Sara: Jeg er desværre død og kan
ikke komme i skole i dag

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A21117676

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51535723

Thomsen, Søren Ulrik: Det værste og det bedste

Engell, Sarah: Tag gaden tilbage

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A24272931

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46054636

Hassan, Yahya: Yahya Hassan 2: digte

Thomas, Angie: The hate u give

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47366585

I dag skal vi ikke dø
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48218415

Aakeson, Kim Fupz: De gale
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A20074191

Wung-Sung, Jesper: Skolen
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50673049

Kuipers, Alice: Livet på køleskabsdøren

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53415903

Werchmeister, Catrine:
Børnene vi mødte på stranden
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52472547

Bergin, Virginia: Regnen
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52236126

Mostue, Sigbjørn:
I morgen er alt mørkt - Brages historie
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51716094

https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A28939981

Lykke, Susanne: Kys og kaos

Mostue, Sigbjørn:
I morgen er alt mørkt - Marlens historie

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47707382

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A52250021

Lerche Kristiansen, Annegerd: Konfirmation,
kærester og andre kriser

Kyed Knudsen, Line: De døde vågner 1
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51637461

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47608198

Himlen brænder 2
Lauridsen, Irma: Aldrig mere i skole

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A52450985

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47463025

Rødtnes, Nicole Boyle: Den sorte enkes by
Harild, Kirsten Sonne:
Kysser du min bror, kysser du mig

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47080223

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53765556

Bøgh Andersen, Kenneth: De Hvide Mænd
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A24450066

Villadsen, Lise: Kommer du nogensinde tilbage
til mig?

Pfeffer, Susan Beth: Mens vi endnu er her

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47674328

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27534988

Bracken, Alexandra: Darkest minds - ond vilje
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A54205260

Terry, Teri: Nedtælling
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53214711

Weitz, Chris: The young world - de overlevende
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51896947

Forde, Patricia: Forbudte ord
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53332714

Wahl, Mats: Rytterne
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52083346

Ling, Kate: Under ensomme stjerner
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53447961

Nordin, Sofia: Et sekund ad gangen
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A51292421

Gyldenkærne, Nanna: Håbet er som en muskelhund: roman

Blichfeldt, Emil: Zombiepesten

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52286832

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51171446

Woltz, Anna: 100 timers mørke
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52789281

Finderup, Mette: Blink: en kærlighedsroman

Skabt for hinanden - og andre dystopier
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51381629

Bidstrup, Lise: Prepper: substantiv: person, der
forbereder sig til dommedag
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A50699994

https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A27653847

Rennison, Louise: Nultrusser i dansesko

Roholte, Louise: Evig vinter
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53874673

https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A28112483

Rødtnes, Nicole Boyle: Over sløret
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51868803

Engkilde, Christian: Vulkanvinter

McGee, Katharine: Tusinde etager
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A52910153

Bidstrup, Lise: Spillets by: roman

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47059615

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A29534713

Heise-Fjeldgren, Astrid: Den som tøver

Ward, Rachel: Døden i dine øjne – arven

https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51529987

Dashner, James: Maze runner – labyrinten
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A51263146

Kyed Knudsen, Line: De sidste zoner
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47149681

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29404704

Drewery, Kerry: Celle 7
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52600316

Harpsøe, Linette: Den blå portal (2)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47006309

Forfædrenes talisman (1)
https://www.vardebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A55102759

På den anden side: noveller
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46471342

Klimaændringer: er verden i fare?
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A26825687

Gaarder, Jostein: Anna og Nova: en magisk
fabel om Jordens overlevelse
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50768902

Global hverdag: fattige og rige lande
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28931581

Hinge, Helle: #MeToo
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47405017

Feminisme er –
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47899095

Jenteloven: feministisk førstehjælp
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A55150613

Bare rolig: sådan tackler du bekymringer og stress
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A50852458

Cox, Lizzie: Tag det helt roligt!: en overlevelsesguide til at blive voksen
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46474589

Lous dilemmaer
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47275903

Sloth, Kristine: Min verden
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51455754

Asptjärn, Åsa:
Kunsten at have sygt lave forventninger
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A51757475
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Kunsten at rydde op af Ursus Wehrli:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52728681

Marie og drømmeren: i morfars skulpturværksted af Lisbeth Simonsen:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29725519

Der var engang et maleri af Bente Christensen:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29578680

Den store tegne-malebog: tips, ideer og øvelser til alle, der kan lide at tegne og male af
Christina Thrän:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A23779781

Skvulp – en kunstbog for børn om skulpturer
og installationer:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A27997465
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Leth, Kristian: Håb: et forsvar for fremtiden
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A54191944

Bogen om magt
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47647525

Poulsen, Jens Aage: Det historiske overblik
https://www.vardebib.dk/ting/object/757300-katalog%3A26786371

Børnenes interaktive kunsthistorie af Susie Hodge:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52158044

Hvorfor?: en kunstbog for børn og barnlige sjæle:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A25179927

Kunst og æstetik: en kort indføring af Jakob Munck:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53294340

Leg og lær med de store kunstnere af Laurence
Anholt:
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E-reolen GO: https://ereolengo.dk/
Duda: https://www.duda.dk/

https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A29231877

Faktalink light: https://faktalink.dk/faktalink-light
Børnenes bog om kunst:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A28455151

Lær at tegne fantasy af Jan Kjær:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A26765757

Lille kunsthistorie for børn og barnlige sjæle af
Peter Michael Hornung:
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52067421

Beaty, Andrea: Billy Beck, arkitekt
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A47590248

Filskov, Karen: Bring en ting
https://www.vardebib.dk/ting/object/870970-basis%3A52512638
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Vidste du, at børnehaver og skoler kan besøge
Vardemuseernes mange afdelinger helt gratis?
(obs: gælder børn og unge under 18 år, samt
medfølgende pædagogisk personale).
I kan med fordel anvende museerne som led i
jeres arbejde med temaet ”Jeg holder af hverdagen”. Her i kataloget kan I læse om de forskellige museumsafdelinger, Vardemuseerne
råder over.
Hvis I ønsker det, er der mulighed for at tilkøbe
formidling og workshops, der tager udgangspunkt i vores udstillinger.
Selvom I besøger museerne på egen hånd, er
det altid en god idé at kontakte os på forhånd,
så vi ved, I kommer. Vores bookingafdeling kan
kontaktes pr. telefon: +45 75 22 08 77 eller
mail: tvc@vardemuseum.dk
Ønsker du at henvende dig vedr. noget andet
end booking, kan Vardemuseerne LÆRING
kontaktes pr. mail: ah@vardemuseum.dk
På www.vardemuseerne.dk finder du
informationer om vores museumsafdelinger.

MUSEUM FRELLO:
Gå på opdagelse i Otto Frellos maleriske univers
og oplev finurlighed, mystik, detaljerigdom og
ikke mindst humor! Frello formåede om nogen
at skildre en verden, hvor vi som beskuere bliver
udfordret i forhold til den måde, vi normalvis forstår verden. I flere af Frellos malerier kan man
ved første øjekast få indtryk af, alt er normalt
og hverdagsagtigt, men går man tættere på,
så opdager man, at det langtfra er sådan, det
forholder sig.
I det kreative værksted på Museum Frello er der
god plads til alt fra madpakkespisning til kreative workshops - vi har nemlig den regel, at alt
kunstnermateriale på hylderne frit må bruges!
Kirkepladsen 1, 6800 Varde
Åbent: tir-søn 10 - 16

Varde ARTILLERIMUSEUM:
Hvilken indflydelse har krig på menneskers hverdag? Og kan hverdagen overhovedet gå videre,
selvom der er krig omkring os?
På Varde Artillerimuseum kan I gå på opdagelse i,
hvordan man siden middelalderen har rustet sig til
krig. I kan møde kanoner fra middelalder til nutid,
prøve en pansret mandskabsvogn og få en fornemmelse af artilleriet i kampsituationer. Prøv også
soldatens kampuniformer.
Foruden selve kanonerne vises der uniformer,
håndvåben og andet udstyr med relation til
våbenarten.
Vestervold 11, 6800 Varde
Åbent: tir-søn 10-14 (sæsonlukket efter 31/10)

NYMINDEGAB MUSEUM:

HJEDDING ANDELSMEJERI:

Sæt gerne hele dagen af til at udforske hverdagen
i Nymindegab, som den så ud for mere end 100
år siden. Mød historierne om de mennesker, det
enten arbejdede, boede eller holdt ferie der.
Museet rummer også et stort, indhegnet udendørsareal med nedgravet køkkenhave, bistader,
hønsegård, legeplads, hvalskelet og bordbænkesæt. Hvis I er friske på en gåtur, kan I rundt om
hjørnet opleve den storslåede natur, der også
var trækplasteret for de mange kunstmaleres
”valfarten” til området.

Træd ind i andelsbevægelsens vugge, hvor verdens første andelsmejeri blev grundlagt, hvilket
med tiden medførte en anderledes hverdag for
mange mennesker. De autentiske maskiner fra
dengang guider jer igennem processen fra ko til
smør.

Vesterhavsvej 294, 6830 Nr. Nebel
Åbent: tir-søn 10-16 (sæsonlukket efter 31/10)

TIRPITZ:
Bliv klogere på, hvordan mennesker siden
istiden har klaret sig på vestkysten ved Blåvand
under barske forhold som sandflugt, superstorm,
oversvømmelse og krig.
Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand
Åbent: man-søn 10-17

DIT MUSEUM ØLGOD:
Oplev hverdag i Ølgod, der har udviklet sig fra
at være hede til at blive stationsby. Udstillingen
er sprængfyldt med historiske genstande fra
forskellige tidsperioder.
Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod
Åbent: man-søn 7-22 (open access)

Hjeddingvej 2, 6870 Ølgod
Åbent: man-fre 10-16 (open access)

HoDDE GAMLE SKOLE:
Træd ind i den autentiske tidslomme og fornem
skoledagen, som den så ud i 1800-tallet med
skrivepulte, blækhuse og spansksrør. Her er
rammerne også helt perfekte til en snak om,
hvordan hverdagen så ud på det tidspunkt,
hvor også børn betragtedes som uundværlig
arbejdskraft, og hvor skole og uddannelse langt
fra var førsteprioritet.
Letbækvej 1, 6862 Tistrup
Åbent: man-søn 10-16 (open access)

FLUGT - Et flygtningemuseum på vej
Besøg stedet, der efter Anden Verdenskrig husede
titusindivs af tyske flygtninge. Der er mange
historier knyttet til stedet, bl.a. historien om,
hvordan man på trods af utryghed og uvished
arbejdede på at skabe en nogenlunde tålelig
hverdag for de mange mennesker, der opholdt
sig i lejren efter Anden Verdenskrig.
Der er mulighed for at følge en afmærket rute
rundt i området. Ellers er det muligt at booke
et formidlingsforløb hos Vardemuseerne. Vi har
forløb, der egner sig til målgruppen 5-9 klasse.
Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl
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Vaner i hverdagen
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På de næste sider finder I inspiration og forslag
til aktiviteter, I kan lave i forbindelse med jeres
arbejde til Børnenes Udstilling 2021.

WADDEN TIDE 2019
Selvom den stedspecifikke skulpturudstilling
”Wadden Tide 2019” nu er fortid, er der stadig
masser af inspiration at hente i det læringsmateriale, Vardemuseerne LÆRING udviklede
i forbindelse med udstillingen. Materialet er
temainddelt, og især temaet ”Alene & Sammen”
er anvendeligt i forhold til jeres arbejde op til
Børnenes Udstilling 2021.
Læringsmaterialet er tilgængeligt på
www.mitvadehav.dk under ”Opgaver”.

FILM-X ANIMATION
Det Danske Filminstitut har udviklet et gratis
animationsværktøj til de yngste børn. Appen
”FILM-X Animation” kan hentes i App Store og
Google Play. I finder en vejledning i Film-X animation ved at søge ”Film-X animation” på www.
filmcentralen.dk. På denne hjemmeside finder I
desuden masser af materiale ift. at få inspiration
og blive klædt på til arbejdet med stop-motion.

WWW.HISTORISKATLAS.DK
Kender I Historiskatlas.dk? Her finder I masser af
små historier fra jeres nærområde - I kan fx blive
meget klogere på, hvordan den by, jeres skole
ligger i, har udviklet sig over de seneste par hundrede år, og I kan blive meget klogere på alt fra
historiske bygninger til skulpturer i lokalområdet.

Hverdagen er ofte forbundet med de vaner, vi
gennem tiden har tillagt os. Det kan tage lang
tid, før en bestemt rutine eller adfærd bliver til
en vane, og det kan tage endnu længere tid at
slippe af med sin vane igen.
Nogle vaner er dårlige, mens andre er gode. I
kan snakke sammen om, hvad I hver især har
af både gode og dårlige vaner. Måske har tiden
med Corona i Danmark medført, at I har fået nye
vaner? Tal om, hvad det har haft af betydning for
jer og jeres hverdag og vaner, at Danmark i en
periode var lukket ned pga. Corona.

STILLEBEN
Udforsk den kunstneriske stilart ”stilleben”, som
er et billede eller maleri af opstillede hverdgsagtige genstande som fx blomster, frugt og
service. På nettet kan I finde værker af bl.a.
Manet, Renoir, Cézanne, Van Gogh. Find dem,
og studér kunstnernes eksperimentering med
komposition, farve og teknik. I kan også bruge
Otto Frellos maleri ”Ukendte ting”, som kan
sammenlignes med stilarten stilleben. Her kan
I tale om, hvad det mon er for nogle ”ukendte”
ting, I ser på billedet. Hvad kan de bruges til?

JOANA VASCONCELOS
Den portugisiske kunstner Joana Vasconcelos er
bl.a. kendt for sine overdimensionerede værker
lavet af ting, vi genkender fra hverdagen - fx en
lysekrone lavet af tamponer og en stilethæl lavet af gryder. Kunstneren leger og eksperimenterer med ting, vi kender rigtig godt fra hverdagen,
og anvender dem i nye sammenhænge.
Læs om Joana Vasconcelos her:
www.joanavasconcelos.com

DRØM ELLER VIRKELIGHED?

EN SMINKET HVERDAG

Hvad er forskellen på virkelighed og drøm?
Måske har du selv prøvet at ”dagdrømme” eller
”falde i staver”?

I en højteknologisk og digital tidsalder er det
ikke svært at iscenesætte sit liv på lige præcis
den måde, man ønsker. Sociale medier gør det
nemt for os at dele oplevelser fra hverdagen
med hvem som helst, og der er endda mulighed
for at at få selv den kedeligste hverdag til at se
fantastisk spændende ud.
At iscenesætte sig selv og sit liv på sociale medier
handler i høj grad om, at man foretager sig nogle
til- og fravalg undervejs. Er det 12-tallet, et par
sure sokker eller opvasken, der skal en tur i
rampelyset?

Når noget meget uventet sker for os, fx at vores
skoler og børnehaver lukker, fordi verden er ramt
af en influenzaepidemi, så kan det i starten føles
meget uvirkeligt, ja nærmest som en drøm.
Noget kan også være så lykkeligt og fantastisk,
at man er nødt til at knibe sig selv i armen for
at være sikker på, det ikke bare er noget, man
drømmer.
Udforsk drøm og virkelighed. I kan i en periode
skrive jeres drømme ned hver dag (hvis I kan huske
dem). Tal sammen om, hvad det egentlig vil sige,
at noget er ”virkeligt” og om, hvorfor noget virkeligt nogle gange kan føles uvirkeligt.

Hvad vil du tage med på en øde ø?
Forestil jer, at I lige om lidt skal forlade det liv, I
er vant til. I skal i stedet opholde jer på en øde
ø på ubestemt tid - alene. Der vil være mad og
drikke nok til, at I kan overleve. Hvilke tre ting,
ville I ellers tage med på øen? Og hvorfor?
Kan I forestille jer, hvad eller hvem I ville savne
mest under jeres ophold på øen?
I kan se filmen ”Cast Away”, der handler om en
mand, der er strandet på en øde ø efter et flystyrt.

Tal med hinanden om, hvordan I hver især oplever, at hverdagen bliver iscenesat på de sociale
medier. Hvordan gør I selv? Og hvordan gør
vennerne og familiemedlemmerne? Er der forskel på den hverdag alt efter, om vi oplever den
gennem en skærm eller ude i virkeligheden?

KÆRE DAGBOG
Forestil jer, at der om 100 år bliver lavet en
udstilling, der handler om børn og unges oplevelser med Corona i Danmark i år 2020. Hvilke
historier synes I, der skal fortælles? Hvad fik I
tiden til at gå med, mens skolen og børnehaven
var lukket? Hvad var særligt godt eller særligt
skidt ved situationen? Hvad var anderledes, og
hvad var, som det plejer at være? Hvad eller
hvem savnede I mest? Fik I nye vaner, og kom I
af med nogle af de gamle?
Skriv jeres erindringer ned og fortæl hinanden
om dem. I kan også lave en miniudstilling på
jeres skole eller i jeres børnehave, så andre kan
få glæde af det.

BLIVER DET OGSÅ HVERDAG I EN FLYGTNINELEJR?
I slutningen af Anden Verdenskrig modtog Danmark 200.000 tyske flygtninge. Efter befrielsen blev en stor flygtningelejr oprettet i Oksbøl ved Varde. Lejren husede ca. 35.000
flygtninge, da der var flest. I dag er der stadig spor af lejren i området. Få bygninger står
tilbage og er taget i brug på anden vis, og på flygtningekirkegården kan man møde 1600
forskellige skæbner fra den tid. Inden længe kan Vardemuseerne åbne Danmarks nye
flygtningemuseum, FLUGT, i de tidligere lazaretbygninger fra lejren tid.
På trods af Tysklands kapitulation og Danmarks befrielse, var det ikke muligt at sende de
mange tusinde tyske flygtninge hjem igen. Det betød, at mange nåede at opholde sig i
lejren i fire år frem til 1949, hvor den sidste flygtning forlod den. Det blev en tid fyldt med
uvished for de mange mennesker, der ikke anede, om de havde et hjem eller en familie at
vende tilbage til.
Lejren blev indrettet således, at de fleste flygtninge hver dag kunne passe et arbejde eller
modtage undervisning. Det var der flere årsager til. Dels blev der andet at tænke på i
hverdagen, dels var lejren afhængig af at kunne være selvforsynet, og dels blev den demokratiske genopdragelse med oplysning og undervisning prioriteret højt.
Tal sammen om krisesituationer, hvor hverdagen pludselig ser helt anderledes ud. Måske
har nogle af jer oplevet noget, der forandrede hverdagen markant, men som I alligevel
vænnede jer til eller lærte at leve med? Hvad tror I, I ville savne allermest, hvis I havnede i
en flygtninelejr langt væk fra venner og familie?
På trods af, at al kontakt mellem danskere og tyske flygtninge var forbudt, foregik der alligevel byttehandler gennem hegnet. Flygtningene byttede værdigenstande til luksusvarer
som kaffe og kakao. Der var mad nok til alle i lejren, så byttehandlerne var altså ikke et
spørgsmål om liv eller død rent enæringsmæssigt.
Hvorfor tror I, flygtningene valgte at bryde reglerne for at få fat i kaffe og kakao? Hvilken
betydning kan sådanne ting have for et menneske, der er i krise? I kan også tale om, hvad
livskvalitet egentlig er, samt og der er ting i jeres hverdag, I ville have svært ved at undvære.
Dødeligheden i lejren var høj det første års tid som følge af den hårde flugt og sygdom.
Hvis I gerne vil arbejde videre med flygtningelejren i Oksbøl, kan I bruge Vardemuseernes
undervisningsmateriale ”Med epidemi i hælene”, som I finder her:
https://vardemuseerne.dk/wp-content/uploads/2020/03/Med-epidemi-i-h%C3%A6lene-uvm.pdf
I kan også besøge flygtningelejren i Oksbøl. Vardemuseerne udbyder forløbet ”Mennesker bag
pigtråd” for målgruppen 5.-10. klasse. Læs mere på www.vardemuseerne.dk.

KLOG AF ERFARING
Det er ikke første gang, Danmark rammes af en sygdomsepidemi.
I kan udforske historien og se på, hvad landet (og verden) ellers
har været igennem - fx Den Spanske Syge og Den Sorte Død. Her
kan I også undersøge, hvordan landets myndigheder og ledere
håndterede situationen.
Netop historiebøgerne er guld værd, når vi står i en krisesitation, der
fx kan være forårsaget af sygdom eller krig. Vi kan gøre brug af de
erfaringer, der tidligere er gjort ved lignende kriser. På den måde kan
man håbe, at vi ikke gør de samme fejl som vores forfædre, selvom
der aldrig er en garanti.
Kan Corona-nedlukningen i Danmark sammenlignes med dengang,
landet var ramt af Den Spanske Syge? I kan med fordel sammenligne plakaterne fra Sundhedssstyrelsen hhv. år 1918 og 2020 eller
undersøge, hvordan en pestlæge så ud.

DEMOKRATI MED UNDTAGELSER
Når verden bliver ramt af en influenzapandemi som Corona, kan det
føles trygt og godt at bo i Danmark. Her har vi et velfungerende
sundhedssystem, hvor vi kan blive undersøgt og behandlet, hvis vi er
syge. Vi har også et folketing og en regering, der sørger for, at der
hurtigt kan indføres retningslinjer og regler som fx forsamlingsforbud,
og vi har et retssystem, der sørger for, at reglerne bliver overholdt.
Men vi er også et demokratisk folkestyre. Det betyder, vi som
borgere i Danmark er vant til at have indflydelse på beslutninger,
og vi er vant til at have rettigheder og frihed i vores liv. Men hvad
så når landet bliver ramt af en epidemi, hvor der må indføres
hastelove, og vi ikke længere selv kan bestemme, hvor mange vi
må invitere til vores fødselsdag? Kan vi så stadig tale om, at vi har
demokrati?
Tal med hinanden om fordele og ulemper ved den demokratiske
styreform og om, hvilken indflydelse demokratiet har og har haft i
jeres hverdag både før, under og efter Coronaen. Måske har I alle
haft en oplevelse af at miste en smule af jeres frihed, da Coronaen
raserede på sit højeste i Danmark?

KUNST OG VIRKELIGHED
I René Magrittes maleri ”Billedernes bedrag” ses
påskriften ”Ceci n’est pas une pipe” der betyder
”dette er ikke en pibe”. Maleriet understreger, at
piben ikke er en virkelig pibe men blot en naturtro
gengivelse af en pibe. Det er ikke en pibe, men et
billede af en pibe!
Tal med hinanden om, hvad kunst egentlig er.
Og hvad er forskellen på kunst og virkelighed?
Hvordan kan kunsten hjælpe os til både at forstå og give udtryk for alt det, virkeligheden og
hverdagen byder os?

KONCEPTKUNST OG READY MADES
I 1917 udstillede kunstneren Marchel Duchamp
en urinale, hvilket vakte enorm opsigt i kunstverdenen. For kan en helt almindelig hverdagsting som fx en urinale pludselig også være
kunst? For Duchamp handlede det ikke om
kunstens æstetik og visuelle udtryk, som ellers
var dominerende på det tidspunkt. Han valgte
urinalen (og år forinden et cykelhjul) for at
udforske, hvad der sker med vores oplevelse
af helt almindelige og på sin vis uinteressante
hverdagsting, når de optræder i nye og anderledes kontekster. Det var vores idéer, tanker og
værdier, han var interesseret i at få aktiveret.
Når man som Duchamp anvender en brugsgenstand i en kunstnerisk sammenhæng (udstilling af urinale på kunstmuseum), kalder man
værket for et ”ready made”. Ved ready mades
er det ikke selve gestanden eller kunstværket,
der er interessant. Det er til gengæld kunstneres udvælgelse af netop denne genstand.
På den måde kan man også sammenligne
Duchamps arbejde med konceptkunst, som er
en bestemt retning inden for kunsten, hvor det
er idéen med kunstværket, der er i fokus, frem
for værkets materiale og udtryk.
I kan gå på videre opdagelse efter kunstnere, der
ligesom Duchamp arbejder med ready mades.
I kan også selv prøve at eksperimentere med
hverdagsting i nye kontekster.

Børnenes Udstilling hjælpe

r museet!

Som deltager i Børnenes Ud
stilling 2021 har
I som institution mulighed for
at bidrage til
Vardemuseernes Corona-ind
samling.
Hvis jeres værk er i direkte
relation til
børnenes egne oplevelser
i forbindelse
med Corona-tilstanden i Da
nmark, tager
vi gerne imod det efter en
dt udstillingsperiode (obs: afhænger do
g af værkets
fysiske størrelse)
I har også mulighed for at
bidrage med
andet materiale, fx skitseog forarbejde
til det værk, I vælger at ud
stille.
Kontakt Pernille fra Vardemu
seerne for at
høre mere: pos@vardemuse
um.dk
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