OPEN CALL
KULTURENS LABORATORIUM SØGER OP TIL 27 KUNSTNERE
Ansøgningsfrist 23. juni

BAGGRUND

Kulturens Laboratorium er en regional videndelende kulturtjeneste, der eksperimenterer med at udvikle forløb i
samarbejde mellem kunstnere, skoler og kulturinstitutioner til gavn for skolebørn på hele Fyn. I første fase har Kulturens Laboratorium gennemført 9 forløb, der er mundet ud i en forskningsrapport, som er lavet af Tatiana Chemi
fra AAU. Rapporten er tilgængelig på vores videndelingsportal, hvor der ligeledes kan findes eksempler på gennemførte forløb. Se mere her.

HVEM SØGER VI?

Op til 27 kunstnere, der dækker en bred vifte af kunstneriske fagligheder som ex.: billedkunst, design, arkitektur,
teater, æstetisk bevægelse/dans, musik og litteratur. Kunstnere udvælges på baggrund af erfaring fra lignende
projekter og kompatibilitet med huskunstnerordningens kriterier som lægger vægt på høj kunstnerisk kvalitet og et
aktivt, professionelt virke som kunstner. Læs mere om huskunstnerordningen her
Fagrådet ”Skab dig selv” rådgiver Kulturregion Fyns sekretariat, der foretager den endelige udvælgelse af kandidater. Se hvem fagrådet er her. I tilfælde af for få kvalificerede ansøgere ansætter sekretariatet efterfølgende de
sidste kandidater.

HVAD SKAL DU?

Udvikle et forløb til Åben Skole i samarbejde med en kulturinstitution og en lærer, under vejledning af UCL, læreruddannelsen. Forløbet skal tage udgangspunkt i, at eleverne skal arbejde praktisk æstetisk og bruge deres oplevelser på kulturinstitutionen som afsæt. Det forventes at det udviklede forløb lever op til Folkeskolens Fælles Mål.
Hver kunstner indgår i et partnerskab med en skole (der deltager med 3 klasser) og 1 kulturinstitution. Man skal
kunne deltage i et udviklingsseminar enten 21. september 2017 (indskoling) eller 5. oktober 2017 (mellemtrinog udskoling) Læringsforløb afvikles i april til juni 2018 (indskoling) og september til december 2018 (mellemtrinog udskoling) Det forventes at du deltager aktivt i udviklingen af forløbene, leverer skriftligt og fotografisk dokumentation og deltager i et afsluttende regionalt seminar.
Send en ansøgning (brug wordskema der findes her) og vedlæg CV og dokumentation, gerne fra projekter støttet
af ”huskunstnerordningen”.

HVAD FÅR DU?

Der gives et B-honorar på 18.375.Projektet gennemføres i samarbejde med UCL/læreruddannelsen og følges af elever herfra.
Projektet arrangeres af Kulturregion Fyn og støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.
Ansøgning og spørgsmål til projektleder Cecilia de Jong på cecdj@odense.dk
Svar gives senest 15. september 2017.

