
02FK, UK og USMålgruppeSculptures by...Projektbank -

Sculptures by... er inspireret af Sculptures by The Sea. Projektet er tænkt som et fælles projektforløb 
i hele klubben, hvor alle børn/unge er med. Sculptures by... går ud på, at børnene/de unge i klubben 
skal forvandle et lille naturområde, det kan være fx en skov eller bredden ved en å, til en eventyrlig, 
fantasifuld og levende kunstudstilling. 

Kunstudstillingen kan bestå af skulpturer, opfi ndelser og installationer i træerne, på jorden, i åen, på 
bredden eller i luften. Udstillingen kan også rumme musik, dans, teater mv. I kan selv fi nde på en 
sjov titel til projektet fx Sculptures by Giber Å eller Sculptures by Egå Park mv.

Sculptures by... er bygget op omkring arbejdet med et fælles overordnet abstrakt tema. Det kan fx 
være temaer som: ”Forvandling”, ”Tid”, ”Frit land”, ”Vi går mod strømmen” mv. I kan også selv væl-
ge et tema, som I tænker giver mening. Med udgangspunkt i det overordnede tema, skal børnene/de 
unge refl ektere over temaet og lave kunstværker eller optræde med musik eller teater, som passer i 
forhold til temaet. Hvis temaet fx. er ”Forvandling” kan der bl.a. arbejdes med: eventyr, magi, trylle-
ri, udvikling, tid, forandring eller livet i forvandling mv. 

Som afslutning på processen inviteres familie og venner til offi ciel åbning af kunstudstillingen.

To uger.

ProjektbeskrivelseProjektbeskrivelse

Tid:Tid:

Sculptures by...



Børnene/de unge må arbejde med de materialer/medier, som de føler repræsentere dem, deres 
udtryk og ide bedst muligt. Materialer til projektet kan være:
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IdéafprøvningInspiration  
og research Idéudvikling Planlæg & byg Evaluering

Proces og øvelseskortProces og øvelseskort

1-2 timer

02 
Tag ud og bliv 

inspireret

Evt. 06 
Collage

11 
”Ja, og…”

13 
Brainstorm

14 
Den magiske pose 

brainstorm

16 
De 5 sansers  
brainstorm

29 
Tegn din  

prototype

33 
Pitching

49 
Den anerkend-

ende runde

48 
Udstilling

50 
Linedanseren

Evt. 52 
Eftertanke

38 
Projektplan

Byg 
Gå i gang med 

at bygge, øve og 
kreere

2-3 timer 30 min 2 timer

• Plexiglas

• Træ

• Lys

• Spejle

• Paller

• Skrot

• Udendørsmaling

• Hønsenet

• Stof

Forslag til materialerForslag til materialer

Niveau 4

For at tilgodese børnenes/de unges forskellige interesser og kompetencer bygges projektet op omkring for-
skellige projekthold, som børnene/de unge kan melde sig på alt efter interesse og kompetencer. Medarbej-
derne i klubben er holdansvarlig for hver deres hold. De forskellige hold kan fx være:

Opfinderholdet kan arbejde med 
installationer og opfindelser til 
udstillingen.

Presseholdet kan arbejde med at dokumentere hele processen gen-
nem film, interviews og billeder, som kan præsenteres for de øvrige 
medlemmer og familie og venner til åbningsarrangementet. 

ProjektholdProjekthold

Kunstholdet kan arbejde med 
skulpturer, installationer, kunst, 
foto og maleri til udstillingen. 

Uanset hvilket hold man er på, så tilrettelægges processen ens. 
Dvs. at øvelseskortene som anvendes er ens i processen.

Danseholdet kan arbejde med 
en dans til udstillingen.

Musikholdet kan øve op til udstil-
lingen. Her kan forskellige bands 
fx stille op med sang og musik. 

Kunstholdet Dans Musikholdet

Opfinderholdet Presseholdet

Download projekter på: www.ideide.dk/Ung-Projektbank


