
Flyvende Budskaber, 1.12.2021 SMK 
Dagtilbud Sndr. Fasanvej (4 deltager + 1 pædagog) 
Hvem er med: Camilla, Anne Mette, Kristian, Marianne, Svea 
 
Station 1: (10.30-11.15) 
Vi kigger på: 
Nanna Starck, Analtab II 
Ursula Reuter Christiansen, Black Poppies 
 
Vi sidder på:   
Molly Haslund, '53 stole fundet i storskrald i tre baggårde, Nørrebro, København, 
april-maj 2019', 2019 
 
- Sæt dig på de forskellige stol og find en som passer til dig, tag en foto af dig på 
stolen 
- Kom med nogle ord/billeder/kom med nogle budskab, som reaktion af de værker 
man kan se i rummet. --> seddel med ord på, seddel med billeder på 
 
Station 2: (11.15-12.15) 
Værksted: 
- Vi laver en stol med vores budskaber 
- Vi laver papirfly med budskaber (Collage af billeder, ord, maling) 
 
12.15-13.00 
 
Station 3: (13.00-13.15) 
Simone Aaberg Kærn  
 
Flying-Happening: Let your message fly! 
Vi står på broen og kigger ned til flymaskinen. Så lad vi vores budskaber på papirfly 
flyve gennem museet  
 
 
Materialer:  
- Papir og pen til rundvisning (notere ord/reaktioner) 
- Ipads til at lave fotos sammen med deltagerne 
- Papir til at tegne, male, skrive budskaber på og laver papirfly  
- magasiner til at klippe ud og laver collager 
- lim, farver, pen til at male/skrive på stol 
- polaroid-kamera til at lave billeder 
 
 



 

 



 
 

 
 

 



Invitation til Statens Museum for Kunst 
onsdag d. 1. december 2021  

Camilla tager billeder, som kan blive brugt på vores hjemmesider: lavukstjernen.dk, https://frivilligkulturformidling.org/, 
instagram og facebook (lavukstjernensvenner) – sig endelig til hvis du ikke vil fotograferes.  
 

 

Kære Dagtilbuddet Sdr. Fasanvej; Else, Manna, Lea, Layla, Anne 
Grethe og frivillige Luis og René. 
Vi glæder os meget til at opleve nye værker og kreative udfoldelser sammen med jer 

– denne gang på fantastiske Statens Museum for Kunst onsdag den 1. december kl. 10-13.15 
 

  
 
 
 

Temaet: Flyvende budskaber   
Sammen skal vi opleve forskellige forskellige værker af nye danske kunstnere.  

I udstillingen kan du blandt andet finde en stol, du synes er god at sidde på, og vi skal se en 
helt fantastisk flyvemaskine og en kunstnerpilot, der hedder Simone Aaberg Kærn.  

I værkstedet skal vi arbejde videre med fly, stole og budskaber.  

Efter det hårde arbejde, slutter vi dagen med en let frokost.  

 

 

Dagens program 

10-10.30: Ankomst og garderobe 

10.30-11.15: Rundvisning i samlingen  

11.15 – 12.15: Værkstedsaktiviteter  

12.15 – 12.30: Flyverhappening 

12:30-13.15: Der serveres en let frokost bestående af bagels – alt kød er halal, og der vil være en 
vegetarisk variant. 

13.15: Farvel og tak for i dag 


