
Hvor
Storebælt Sinatur Hotel og 
Konference, Østerøvej 121, 
5800 Nyborg

Pris
Dobbeltværelse 
2880 kr. for medlemmer
3180 kr. for ikke-medlemmer
Enkeltværelse 
3680 kr. for medlemmer
3980 kr. for ikke-medlemmer
Uden overnatning 
2500 kr. for medlemmer
2800 kr. for ikke-medlemmer

Prisen inkluderer konference-
ophold, forplejning og konfe-
rencematerialer

Tilmelding
Senest den 18. oktober 2019 
på www.bornkunstogbilleder.dk
Der er plads til 80 deltagere.

Fredag d. 1. nov.

12.30   Ankomst & kaffe
13.00   Velkomst & åbning af konferencen
13.15   Om samlinger og ansamlinger. 
             Præsentation af anonymt fotografisk         
              materiale v/ Lars Kiel Bertelsen, 
             ph.d. og studieleder ved Institut for 
             Kommunikation og Kultur – 
             Kunsthistorie
14.15   Den oversete verden v/ Lasse Krog                  
              Møller, billedkunstner
15.15   Kaffepause
15.30   Fælles aktivitet
18.00   Middag
19.30   Generalforsamling i Børn, Kunst 
              og Billeder
21.00   Aftenarrangement

Lørdag d. 2. nov.

09.00   Kulturindslag 
09.30   I et vakuum. v/ Mie Mørkeberg, 
              billedkunstner
10.30   Pause
11.00   En samlers verden v/ Carsten 
              Bagge Lausten, lektor ved Institut 
               for Statskundskab, terrorforsker 
              og keramiksamler
12.00   Frokost
13.00  Entomolomani v/ Lisbeth Bank, 
              billedkunstner
14.00   Deltageraktivitet 
15.00   Kaffe & workshops
18.00   Middag
20.00  Aftenarrangement 

Søndag d. 3. nov.

09.00   Kulturindslag 
09.30   Mellem dannelse og forbrug – 
              iagttagelser og analyser af børns 
             samlinger v/ Ludwig Duncker,                    
             Professor für Erziehungswissenschaft 
10.30   Pause
10.45   Doubting Collections. v/ 
              benandsebastian, billedkunstnere
11.45   Afslutning på konferencen
12.00    Farvel og på gensyn!

Program

1.-3. november 2019

Børn, Kunst og Billeders 
Landskonference 2019

Samle

En invitation 
og et rum til 

en samling

Samlere
Samlinger 

På konferencen stiller vi skarpt på 
samlinger og på, hvad der kan op-
stå, når det at samle bliver motiv, 
tænkning eller metode i kunstneriske 
processer. Fra kunstens verden ken-
der vi samlingerne, samlerne og dem, 
der skaber i og gennem samlinger. 
Fra børnenes verden kender vi sam-
lertrangen, samlerstolthed og skæve 
samlingskategoriseringer. Adspurgt 
har de fleste voksne også hang til at 
samle i mere eller mindre tydelige 
eller skjulte samlinger. Og selv de, 
der ikke laver konkrete samlinger, 
lader ting samle sig, hvad enten de 
samler vasketøjet i bunker, samler 
vidensbrokker til systemer, samler 
tankerne eller samler deres øjeblikke 
til et liv. Måske finder vi samlere og 
samlinger i mange arenaer, fordi det 

at samle er måder at skabe mening 
på, og fordi vi mennesker således 
kontinuerligt engagerer os i proces-
ser, der søger at skabe orden ud af 
vilkårlighed og kaos. 

Konferencen inviterer til at samles om 
kunstnere og forskere, der gennem 
oplæg og workshops åbner for sær-
lige perspektiver på samling som fæ-
nomen, som praksis eller som udtryk.

Børn, Kunst og Billeder er en landsdækkende 
forening, der arbejder for at styrke børns møde 
med kunstneriske udtryksformer samt at være 
et tværgående forum for debat, erfaringsud-
veksling, rådgivning og inspiration for voksnes 
arbejde med børn, kunst og billeder.

Den fysiske invitation kan rekvireres 
hos Børn, Kunst og Billeder. Den fun-
gerer både som invitation til konfe-
rencen og som et sted til en samling. 
Den kan nemlig samles til et lille rum 
med et rumfang på 6.000 cm2. Ved 
tilmelding til konferencen modtager 
du en titel. Med afsæt i denne titel 
skal du lave en samling. Samlingen 

skal du medbringe på konferencen 
sammen med samlingsrummet (den 
fysiske invitation). Titlen skriver du 
ind i det tomme felt på invitationens 
forside. Din samling skal bestå af 
minimum tre elementer, og den skal 
fysisk kunne rummes inden for det 
rum, som samlings rummets vægge 
danner.


