
Konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder 2011

KUNST OG KONTRASTER
KØS - museet for kunst i det offentlige rum og Danhostel, Køge

d. 4., 5. og 6. november 2011

PROGRAM
Fredag d. 4.11.11 

12.30	 Ankomst	og	kaffe	
13.00 Åbning og velkomst
13.15 Kunst og Kontraster 
14.15 Gadekunst
 v. Katrine Ring, 
 journalist, DJ og kurator
15.15 Rundvisning 
 og afgang til Danhostel, Køge
18.00 Middag 
19.30 Generalforsamling 
 i Børn, Kunst og Billeder 
21.30 Aftenarrangement

 
 

Lørdag d. 5.11.11 

9.00  Kulturindslag
9.30 Min svaghed er min styrke
 v. Gudrun Hasle, billedkunstner 
10.30 Pause 
11.00  Komik i kunsten
 v. Peter Land, billedkunstner  
12.00  Frokost 
13.00 Skovsnogen – kunst i skoven
 v. Søren Taaning, billedkunstner
14.15  Workshops 
18.00  Middag 
20.00  Aftenarrangement 

 

Søndag d. 6.11.11 

9.00  Kulturindslag 
9.30  Menneske, natur og teknologi 
 Elle-Mie Ejdrup Hansen, 
 billed- og mediekunstner   
10.30  Pause 
10.45  Kreativitetens kontraster 
 v. Lene Tanggaard, professor, 
 Institut for kommunikation, AAU    
11.45  Afrunding 
 v. Børn, Kunst og Billeder 
12.00  Farvel og på gensyn

Pris 
Konference, ophold, forplejning 
og konferencematerialer, mv. 
Dobbeltværelse: 2.780 kr. 
Enkeltværelse: 3.280 kr. (Kun få pladser)
Rabat: 80 kr. pr. medlemskab. 

Tilmeldingsfrist 
Senest d. 21. oktober. 
Der er plads til max. 80 deltagere. 

Tilmelding sker på 
www.bornkunstogbilleder.dk. 
Derefter tilsendes indbetalingskort eller 
elektronisk faktura (EAN-nr.) 

Indbetaling 
Girokonto 376 – 6713 
Sanna Møller 
Ladegårdsallèen 7 
4300 Holbæk 

Konferencemateriale 
Konferencedeltagerne vil ca. en uge før 
konferencen modtage konferencemateriale 
samt yderligere praktiske oplysninger vedr. 
transport mv.

Landskonferencen er støttet af  
Undervisningsministeriet 

PRAKTiSKE OPlySNiNGER 

KUNST OG KONTRASTER
”Enhver ting forstås ved sin modsætning”

Kunst bliver spændt op af kontraster. Det ved kokken, som kommer lidt surt i det søde, komponisten, som laver en pause før braget 
eller maleren, der balancerer det kolde med det varme. Modsætninger harmonerer med hinanden og udgør en helhed, som kine-
sernes yin og yang, der er symbol for altings iboende dualitet. 

Men	kontraster	i	kunsten	kan	også	være,	når	det	allermest	private	og	pinlige	gøres	offentligt,	eller	når	lyset	tændes	over	det	mørke	
landskab. Dette års konference bringer os ud på gaden, langt ud på landet og dybt ind i skoven for at se på kunst og møde kunst-
nere, der arbejder med kontraster i nye sammenhænge. 

Som de tidligere år vil Børn, Kunst og Billeders konference i Køge sætte årets tema i perspektiv i form af fortællinger og billeder fra 
kunstens	verden,	teori,	og	workshops,	som	forhåbentlig	vil	give	ny	inspiration	og	anledning	til	refleksion.

Brug lommelygten og et kontrastfyldt billede kommer til syne

Billede, Johanna Ludvigsen 

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder
www.bornkunstogbilleder.dk
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