
Tradition & Fornyelse
Konference 2010 i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder

5., 6. og 7. november
Den Skandinaviske Designhøjskole og Gaia Museum i Randers 

20 år 
på rejse med BKB



Kunsten er en uhåndgribelig størrelse, som både rækker tilbage til det kendte og ud i nyt, uopdaget land. Med kon-
ferencens tema ”tradition og fornyelse” og med tråde tilbage og et kig ind i fremtiden byder Børn, Kunst og Billeder 
velkommen til sit 20 års jubilæum.

Ismer dør og genopstår i nye klæder. Genkendelsen giver os lyst til at gå ind i værket. Ofte gentages de grundliggende 
æstetiske principper, og de løber som røde tråde igennem hele kunsthistorien. Men kunsten er også uforudsigelig 
og har altid udfordret det bestående ved at vende verden på hovedet. Det ligger i hele kreativitetens væsen at bryde 
reglerne og skabe nye erkendelser.

Hvor ser samtidskunstneren sig selv i det spænd? Hvad tages med i rygsækken, og hvad smides ud? Hvordan overlever 
håndværket i den digitale tidsalder? Disse og mange andre spørgsmål får vi forhåbentlig både kunstnerens og kunsthis-
torikerens bud på under Børn, Kunst og Billeders konference.

FREDAG D. 5.11.10

12.30 Ankomst og kaffe
13.00 Velkomst
13.15 Indian Highway - om indisk samtidskunst // Stinna Toft, Heart Herning Kunstmuseum
14.15 Håndværk og traditioner - besøg og fortælling
18.00 Middag
19.30 Generalforsamling i Børn, Kunst og Billeder
21.30 Aftenarrangement

LØRDAG D. 6.11.10

9.00 Kulturindslag
9.30 Skulpturen som socialt samlingssted og kunst med mening // Billedkunstner Marianne Jørgensen 
10.30 Pause
11.00 Ud af intet // Billedkunstner Peter Callesen
12.00 Frokost
13.00 Samtidskunsten som markedsplads // Billedkunstner Nanna Starck
14.15 Workshops
18.00 Middag
20.00 Aftenarrangement

SØNDAG D. 7.11.10

9.00 Kulturindslag
9.30 At tænke med hænderne // Keramiker og designer Ole Jensen
10.45 Kunstens små biotoper: Hvordan ting, der er mærkelige, pludselig giver mening 
 - og omvendt - i børnehøjde (og hvordan god børnehumor måske kan redde verden)
 // Media Art Curator og Pd. Morten Søndergaard  
11.45 Afrunding // Børn, Kunst og Billeder
12.00 Farvel og på gensyn

ProgramPris
Dækker konference, ophold, forplejning 
og konferencematerialer mv.

Dobbeltværelse: 2.830 kr.

Enkeltværelse: 3.380 kr. 
(OBS! Begrænset antal)

Rabat: 80 kr. pr. medlemskab.

Tilmelding sker på
www.bornkunstogbilleder.dk.
Derefter tilsendes girokort eller elektro-
nisk faktura (EAN-nr.)

Indbetaling
Girokonto 376 – 6713
Sanna Møller
Ladegårdsallèen 7
4300 Holbæk

Tilmeldingsfrist
Senest d. 21. oktober. 
Der er plads til max. 100 deltagere.

Konferencemateriale
Konferencedeltagerne vil ca. en uge før 
konferencen modtage konferencema-
teriale samt yderligere praktiske oplys-
ninger vedr. transport mv. 
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