
BILLEDKUNSTENS DAG 2022 
– EN INVITATION TIL ALLE KLASSER OG BILLEDKUNSTHOLD I ESBJERG KOMMUNE 
 

     
 
Vær med til at fejre billedkunsten når Esbjerg Kunstmuseum inviterer til Billedkunstens Dag onsdag d. 16. marts 2022 i 

samarbejde med Danmarks Billedkunstlærere.  

 

Vi lader os inspirere af soloudstillingen af den danske billedkunstner Finn Reinbothe, som arbejder med mange forskellige 

medier og materialer – alt fra pap, tape og mælkekasser til kufferter, klip fra film og gulvtæpperester.  

For Reinbothe er ingen materialer vigtigere eller mere anvendelige i kunsten end andre. Og både genkendelige og 

ubestemmelige ting indgår i hans ofte usædvanlige kunstværker, så de kickstarter vores hjerne og gør det svært at beslutte, 

hvad de egentlig betyder. 

 

I slutningen af februar får I tilsendt et materiale, som I skal bruge på skolen på forhånd. Heri er der oplæg til øvelser, som 

udfolder kunstnerens måde at arbejde og tænke på. Forberedelsesmaterialet laves, så det kan bruges af alle klassetrin (med 

tilpasning fra jer som undervisere). På selve dagen kommer I klassevis og bevæger jer igennem både udstillinger og 

værksteder. Et besøg varer cirka 2 timer, og efter tilmelding får I tilsendt jeres klasses program. Vi afslutter sammen digitalt. 

 

I år har vi et ekstra tilbud til jer, der har lyst. Vi samarbejder med billedkunststuderende på UC Syds læreruddannelse, som 

indgår både i idéudviklingen og afviklingen af Billedkunstens Dag. Samtidig tilbyder de, at I kan booke et efterbesøg på 

skolen onsdag d. 23/3. Her vil mindre grupper af studerende komme ud til jer og udfolde tanker og ideer fra Billedkunstens 

Dag og Reinbothes univers. Det kan foregå i tidsrummet 8.15 til 12.00, og I aftaler selv detaljerne med de studerende. Ved 

tilmelding bedes I derfor angive, om I deltager både d. 16. marts, og om I ønsker efterbesøg. 

 

Hvor: Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg  

Hvornår: Onsdag d. 16. marts 2022. Jeres tidsrum mellem kl. 8.30 og 12.30 tilsendes efter tilmelding. Giv venligst besked, 

hvis I ikke kan være fremme ved museet kl. 8.30. 

Tilmelding på mail boe@eskum.dk efter ‘først-til-mølle-princippet’.  

En lærer kan kun tilmelde én klasse. Ideelt ønsker vi, at man deltager sammen med sin billedkunstlærer. 

 
De bedste hilsner fra Birgitte Ørom, Esbjerg Kunstmuseum, Ingelise Knutzon, Danmarks Billedkunstlærere, kreds 4 og 

Henrik Bjørnemose Andersen, læreruddannelsen UC Syd 

     


