Konstpedagogiskt nätverk i norr
I höst är Bildmuseet och konstkonsulenterna i Västerbottens län värdar för Konstpedagogiskt
nätverk i norr. Vi samarbetar också med FUISM region norr och deras pedagogstafett.
Bakgrund: Konstkonsulenterna i de norra länen tog 2016 tillsammans med Bildmuseet och Fuism
initiativet till att skapa ett nätverk för alla som arbetar med konstpedagogik. Nätverket har hittills haft
fyra träffar. Vi bjuder in alla som är verksamma som konstpedagoger i Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län.

Program 12-13 september 2019 på Bildmuseet, Konstnärligt Campus i Umeå
Torsdag
kl. 16.00-18.00 Uppstart med mingel och minipresentationer av alla deltagare och våra
verksamheter/projekt.
ca 18.00-21.00 Samtalsmiddag om konstpedagogiska utmaningar. Detta blir en kväll då vi tar
chansen och prata om våra arbeten och utbyta erfarenheter. Gratis mat!
Fredag
kl. 9.00-10.15 Digitala konstupplevelser
Jenny Grönvall från Bästa biennalen, Region Skåne, leder ett samtal om hur man kan
förmedla en konstupplevelse via digitala plattformar.
10.15-10.30 Fika
10.30-12.30 Digitala verktyg som konstpedagogisk metod
Karin Jonsson och Denise Mångsén, konstpedagoger, Bildmuseet håller en workshop med
lättanvända digitala appar och verktyg för smartphone och iPad.
12.30-13.00 Avslutande samtal
13.00 Lunch på egen bekostnad (t.ex i Restaurang Hansson & Hammar som är i samma hus)
15.00 För de som vill: Visning av utställningen ”Som Kropp – Till Marie och Marlene” i Umeå
konsthall, Väven.
Stanna kvar!
Bildmuseets utställningar är öppna hela dagen. På kvällen 13 september är det dessutom Art
Friday 17.00-21.00 med konst, bar och mingel. Konstnären Carl Johan De Geer håller en
visning kl. 19.00 i sin textilutställning Den stora missuppfattningen.
Lördag 14 september håller Carl Johan De Geer dessutom två mönster-workshops. Anmälan
till dessa är öppen från 14 augusti.
Anmäl dig till nätverksträffen senast 30 augusti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGWZEv9TcnWBLT6yFi7SjxxV0qqWxeAqKnvKsEGt02XPjbw/viewform
För frågor kontakta: Lisa Lundström, Bildmuseet, lisa.lundstrom@umu.se
Hitta till Bildmuseet:
http://www.bildmuseet.umu.se/sv/besoek/hitta-hit/
Bildmuseet, Konstnärligt campus, Östra strandgatan 30 B, 903 33 Umeå
Parkeringsplatser finns vid Konstnärligt Campus och vi längs gatorna Öst på stan, t.ex. Pilgatan.
Arrangörer: Bildmuseet, FUISM, Konstfrämjandet i Västerbotten, Landstinget Västernorrland,
Norrbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen

