Street Art og Skate - GAME

Beskrivelse
Dette er et forløb under Snapsting for Børn 2021. Derfor udbydes dette forløb kun i uge 25. Snapsting for Børn
er en årlig tilbagevendende børnekulturfestival for alle børn i Viborg Kommune. Snapsting for Børn har som
hovedmål at udfordre børn til leg og læring gennem æstetiske processer og kulturelle oplevelser.
Oplev street kulturen på nærmeste hold - og vær med til at male street art og udfordre balanceevnen hos
eleverne.
Workshoppen afholdes af GAME Streetmekka.
Aktiviteter
Klassen bliver delt op i to hold, der på skift prøver begge aktiviteter i 45 minutter.
Aktiviteten Skate/løbehjul er en gadeidræt, som du helt sikkert kender til. Kom og kør på ramper, uanset om du
er nybegynder eller prof, sammen med den sejeste træner.
Aktiviteten Streeart er en mulighed for at være kreativ sammen med GAME. Det er lige meget om man kan
tegne i forvejen. Aktiviteten street art er for jer, der er vilde med at være kreative og måske aldrig har været med
til at lave gadekunst før. Uanset om I er kreative eller ej, så kan I altid prøve at tegne et eller andet på et stort
board med tuscher eller spray maling.
Forberedelse
Giv eleverne viden om, hvor de skal hen og hvilken aktivitet, de skal være en del af.
Snak med eleverne om Street kultur.
Efterbehandling

Efter aktiviteten kan I samtale om oplevelsen og se billeder fra dagen.
Se evt. billeder på www.viborgbib.dk/snapstingforbørn

Formål
Formålet med aktiviteterne under Snapsting for Børn er generelt, at børn udfordres i forhold til deres kulturelle
dannelse. At de oplever kunst og kultur i mange forskellige afskygninger, og at de selv inddrages i forhold til
disse oplevelser. Ydermere inddrager mange af aktiviteterne under Snapsting for Børn børnene i æstetiske
processer, således at børnene også selv er skabende.
Her er formålet et børnene får kendskab til street kulturen og får en forståelse af principperne bag street art og
skate.
Sted
Borgvold
Hans Tausens Allé 1
8800 Viborg

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Du kan tilmelde dig nedenfor på de enkelte hold via de forskellige link
Tilmeldingen åbner 11. maj kl 10.00
Sidste frist for tilmelding er den 28. maj kl. 10.00

Mandag 21. juni, kl. 9.30 - 11.00
Mandag 21. juni, kl. 11.30 - 13.00
Tirsdag 22. juni, kl. 9.30 - 11.00
Tirsdag 22. juni, kl. 11.30 - 13.00
Onsdag 23. juni, kl. 9.30 - 11.00
Onsdag 23. juni, kl. 11.30 - 13.00

Tilmeldingsfrist
28.05.2021

Praktisk information
Udbyder
Snapsting for Børn

Forløbstype

Forløb
0.
Målgruppe
- 6. klasse
med formidler

Antal
28
Klassen deles i 2 hold, der på skift prøver de 2 aktiviteter
Periode
21.06.2021 - 23.06.2021
Varighed
90 minutter
Dette forløb er gratis
Emneområde
Idræt og bevægelse
Fag
Billedkunst
Idræt
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Transporttilskud
Det er muligt at søge transporttilskud til dette forløb.

Kontakt udbyder
Snapsting for Børn
8800 Viborg

