PÅ SPRINGBRÆTTER
AF ERINDRING

Program

Fredag den
5. november

Så vidt jeg husker… det minder mig om… glem det!
Sprogets vendinger vidner om, hvordan vi navigerer
i vores liv med hukommelse og glemsel som effektive værktøjer. Verberne bevæger sig ubesværet mellem fortid, nutid og
fremtid, som om erindring ikke bare tilhører fortiden, men
er springbrætter for nuet og fremtiden.

Men hvad er hukommelse og glemsel for noget?
Hvad fremkalder erindring?
Hvordan forbinder erindring sig på tværs af
fortid, nutid og fremtid?
Hvilke former har erindring?
Hvilke rum bebor den - i tiden, i kroppen, i tingene
eller på steder?
Er erindringer afsluttede eller altid under tilblivelse?
Hvad er personlig, og hvad er kollektiv erindring?
Hvad vil vi gerne mindes, og med hvilket formål
bæres minderne ind i fremtiden?

Alt det og meget mere skal vi undersøge og fordybe
os i på Børn, Kunst og Billeders landskonference
2021 i selskab med dedikerede kunstnere, kunst
historikere, forfattere og hukommelsesforskere.

HVOR
Brandbjerg Højskole
Brandbjergvej 12
7300 Jelling

12.30

Ankomst & kaffe

13.00

Velkomst & åbning af konferencen

13.15

Det fremadskuende menneske.
Hvordan hukommelsen hjælper os til at
håndtere fremtiden.
v/ Thomas Thaulov Raab,
forfatter og foredragsholder

14.15

Ars Memoria – Memes For Imagination
v/ Helene Nymann,
billedkunstner og forsker

15.15

Kaffepause

15.30

Fællesaktivitet

18.00

Middag

19.30

Generalforsamling i Børn, Kunst og Billeder

21.00

Aftenarrangement

En konference om

KUNST OG

FREMTIDSMINDER

UDEN
OVERNATNING
Bemærk!
Medlemsrabatten
for institutioner
dækker én deltager.

2.500 kr. for
medlemmer
2.800 kr. for
ikke-medlemmer

ENKELTVÆRELSE

DOBBELTVÆRELSE

3.680 kr. for
medlemmer
3.980 kr. for
ikke-medlemmer

2.880 kr. for
medlemmer
3.180 kr. for
ikke-medlemmer

Program

Program

Lørdag den
6. november

Søndag den
7. november

09.00 Kulturindslag
09.30 Arbejdsmark
(Ikke en drøm, en erindring)
v/ Christian Vind,
billedkunstner og forfatter
10.30

09.00 Kulturindslag
09.30 Billederne bag fakta
v/Johannes Sivertsen, billedkunstner

Kaffepause

11.00

Forgreninger
v/ Niels Pugholm, billedkunstner

12.00

Frokost

13.00

Deltageraktivitet

Børn, Kunst og Billeders

LANDSKONFERENCE

Kaffe & workshops

18.00

Middag

20.00 Aftenarrangement

TILMELDING
www.bornkunstogbilleder.dk
Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2021
Max. 80 deltagere

Kaffepause

10.45

Mindesmærker og erindring
- eksempler på nyere
kunstneriske strategier
v/ Philip Pihl, kunsthistoriker

11.45

Afslutning på konferencen

12.00

Farvel og på gensyn!

5. - 7. november 2021

14.00 Treatises on Beige Objects
v/ Jette Gejl Kristensen,
billedkunstner og studielektor
15.00

10.30

PRIS

FØLG OS HER

Prisen inkluderer
ophold, forplejning
og konference
materialer.

bornkunstogbilleder.dk

Børn, Kunst og Billleder er en landsdækkende forening, der arbejder
for at styrke børns møde med kunstneriske udtrykformer samt at
være et tværgående forum for debat, erfaringsudveksling, rådgivning og inspiration for voksnes arbejde med børn, kunst og billeder.

