
Vejen Kunstmuseum og Danmarks billedkunstlærere går sam-
men om at forberede BILLEDKUNSTENS DAG. I Vejen markeres 
dagen på Museumspladsen torsdag den 16. juni kl 10-12.

Deltag med din klasse i et stort arbejdende og eksperimenter-
ende fællesskab, hvor alle kan være med og hvor engagementet 
er højt. Projektet starter i marts-april med workshops for skole-
klasser i museets formidlingsværksted/Vejen Billedskole. 

I FORMFABRIKKEN og STENTØJSFORLØBET inviteres skoleklass-
er fra Vejen Kommune til at gå i Niels Hansen Jacobsens fodspor. 
Eleverne lærer at lave deres egne gipsforme, støbe stentøjskrus og 
skabe deres egen glasur af lokale sten medbragt hjemmefra.  

1. DEL foregår i museets midlertidige formidlingslokaler. I 
FORMFABRIKKEN lærer elever og lærere at lave helt enkle gips-
forme. Arbejdet fortsætter i det ”alternative læringsrum” på Mu-
seumspladsen, hvor elevernes medbragte sten knuses til stenmel, 
som senere blandes med vand og udgør en del af glasuren.

2. DEL foregår på skolerne. Dér støbes kopper i gipsformene. De 
støbte kopper dekoreres, forglødes og glaseres. Til slut brændes 
de ved 1260 grader.

3. DEL bliver  den afsluttende udstilling og fernisering – en sen 
BILLEDKUNSTENS DAG DEN 16. juni 2022 på Museumspladsen 
i Vejen. Vi glæder os til gensynet og til at se de færdige kopper.  

Sommeren over udstilles kopperne klassevis i museets midlertidige 
udstillingshal på Museumspladsen - se fotos øverst. 

TILMELDING
Hold kan bookes 14. marts til 8. april 2022.
Formiddagshold: 8:30 – 12:30
15.,22. og 28. marts + 5.4. kl. 10-14  
Eftermiddagshold fra kl. 13
TILMELDING på mail: museum@vejen.dk
Efter først-til-mølle-princippet viser mailen, hvem der melder til 
hvornår. Skriv hvilken dato I ønsker samt evt. en 2. og 3. prioritet.  
Husk at skrive dit telefonnummer, så vi kan koordinere holdene.  

Forløbet henvender sig primært til elever på mellemtrinnet, men 
kan tilpasses alle klassetrin.

FORMFABRIK & UNIKKE 

STENTØJSKOPPER

Vil din klasse være 
med til at eksperimentere? 

Bestil tid i uge 11-14


