
Hvis fodspor går du i, hvem finder du fælles fodslag med og hos hvem vil 
du helst ikke sætte dine fødder? Hvem står du på god eller lige fod med, og i 

hvilke lejre har du måske stillet dig uden selv at opdage det?

På Børn, Kunst og Billeders Landskonference 2020 sætter vi fællesskaber 
under lup og kigger nærmere på, hvordan kunst kan være med til at 

pege på, bevidstgøre om, skabe eller diskutere fællesskaber.

Sammen med en flok billedkunstnere, en museumsdirektør, en højskoleforstander 
og en professor vil vi gå ad forskellige stier og se på fællesskaber. Såvel de forestillede 
som de  faktiske, frie som fæle, fasttømrede som flygtige, mulige som umuliggjorte, 

valgte som fravalgte,  bevidste som ubevidste, nærværende som fraværende.
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HVOR
Brandbjerg Højskole
Brandbjergvej 12
7300 Jelling

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

TILMELDING 
www.bornkunstogbilleder.dk
Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2020
Max. 80 deltagere

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

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

pris
Prisen inkluderer ophold, 
forplejning og konference-
materialer

PROGRAM

Fredag den 6. november 

12.30
Ankomst & kaffe

13.00
Velkomst & åbning af konferencen

13.15
Fællesskab, Frihed og Forløsning. 
Hvorfor er fællesskab vigtigt, og 
hvad skal vi bruge det til?
v/ Simon Lægsgaard, 
højskoleforstander
på Brandbjerg Højskole

14.15 
Myten om kunstneren og eneboeren
v/ Anna Bak, billedkunstner

15.15
Kaffepause

15.30
Fællesaktivitet

18.00
Middag

19.30
Generalforsamling
i Børn, Kunst og Billeder

21.00
Aftenarrangement

Lørdag den 7. november

09.00
Kulturindslag 

09.30
Den konkrete verden som 
fælles abstraktion og den 
abstrakte verden som 
konkret fællesskab
v/ Benedikte Bjerre, 
billedkunstner

10.30
Pause

11.00
Kunst, rum og politik
v/ Nermin Duraković, 
billedkunstner

13.00
Sproget, Narrativet og De Andre
v/ Niels Pugholm, billedkunstner 

14.00
Deltageraktivitet 

15.00
Kaffe & workshops

18.00
Middag

20.00
Aftenarrangement

Søndag den 8. november

09.00
Kulturindslag 

09.30 
Borgerinddragende kunstprojekters 
relevans? Om skønne succeser og fæle 
fiaskoer på Trapholt
v/ Karen Grøn, museumsdirektør 
på Trapholt 

10.30
Pause

10.45
Synlighed, oprejsning og udsyn. 
Kan kunst bidrage til social 
modstandsdygtighed i små 
samfund i Grønland? 
v/ Peter Berliner, forsker i 
pædagogisk psykologi ved 
Grønlands Universitet

11:45
Afslutning på konferencen

12
Farvel og på gensyn!
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udtryksformer samt at være et tværgående forum for 
debat, erfaringsudveksling, rådgivning og inspiration 
for voksnes arbejde med børn, kunst og billeder.
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