IND I KUNSTEN – UD I NATUREN
Børn, Kunst og Billeder inviterer til Landskonference 2018
på Herning Billedskole 2.-4. november 2018
NOGET ER I OPBRUD

Vi er i tvivl om, hvordan vi skal forstå ordet natur.
Er naturen et objekt, der kan være godt eller ondt,
er den et perspektiv, eller er den vores blinde
plet? Er den en del af os, og er vi en del af den?
Hvordan kommer vi bag om klichéer, der trænger
sig på, når vi siger ”ud i naturen”?
På Børn, Kunst og Billeders Landskonference
2018 vil kunstnere og teoretikere hjælpe os med
at undersøge naturbegrebet gennem oplæg og
workshops, der tager afsæt i vidt forskellige
spørgsmål som fx: Hvilke naturopfattelser ligger
under overfladen i vores samtid? Hvilke alliancer
kan kunst indgå med en vestjysk skov? Kan man
komponere musik for planter? Hvilken viden får
vi, når vi med sanserne forrest går i kødet på jord
eller træer?
Uanset om du er grøn, rodløs eller overmoden, så
vil vi glæde os til din deltagelse i konferencen.

Vi inviterer til at tænke nye tanker om naturprocesser. I den
trykte invitation til konferencen vedlægger vi en lille frøpose og opfordrer til at så på nye måder. Du kan rekvirere
invitationen ved at skrive til info@bornkunstogbilleder.dk

STED

Konference: Herning Billedskole, Huset No.7,
Nørregade 7, 7400 Herning
Overnatning og morgenbuffet: DGI-huset,
Kousgaards Plads 3, 7400 Herning

PRIS

Prisen inkluderer konferenceophold, forplejning
og konferencematerialer
Dobbeltværelse 2.930 kr. (medlemspris 2.880 kr.)
Enkeltværelse* 3.750 (medlemspris 3.700 kr.)
Uden overnatning 2.550 kr. (medlemspris 2.500 kr.)
*begrænset antal

TILMELDING

Senest 19. oktober 2018 på
www.bornkunstogbilleder.dk
Maks. 80 deltagere
Konferencedeltagerne vil ca. en uge før konferencen modtage konferencemateriale samt
yderligere praktiske oplysninger vedr. transport,

FREDAG 2. NOVEMBER
12.30 Ankomst & kaffe
13.00 Velkomst & åbning af konferencen
13.15 Fortryllede økologier: Strand, skov
og by v/ Cecilie Rubow, lektor ved
Institut for Antropologi, Københavns
Universitet
14.15 Pause
14.30 Besøg i Skovsnogen Artspace
Undervejs oplæg v/ kunstformidler
Kristina Taaning, kaffe og en fælles
udfordring
18.00 Middag
19.30 Generalforsamling i Børn, Kunst og
Billeder
21.00 Aftenarrangement

LØRDAG 3. NOVEMBER
09.00 Kulturindslag
09.30 Last language v/ Gry Bagøien,
lydkunstner
10.30 Pause
11.00 En samtale med naturen - som
sprog, materiale og laboratorium
v/ Rune Bosse, billedkunstner
12.00 Frokost
13.00 Mennesket skabte naturen: Landskabet som billede og fiktion
v/ Søren Martinsen, billedkunstner
14.00 Deltageraktivitet
15.00 Kaffe & workshops
18.00 Middag
20.00 Aftenarrangement

SØNDAG 4. NOVEMBER
09.00 Kulturindslag
09.30 Nature control v/ Camilla Berner,
billedkunstner
10.30 Pause
10.45 Genbrugskunst fra byen og ud i
naturen v/ Troels Nielsen, projektkoordinator for kunstner Thomas
Dambo
11.45 Afslutning på konferencen
12.00 Farvel og på gensyn!

