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FIRE DAGE PÅ LOUISIANA OG I HELSINGØR MED
FOKUS PÅ KUNST, ARKITEKTUR OG KREATIVITET

VIND ET GRATIS LEJRSKOLEOPHOLD
MED LOUISIANA LEARNING

Foto: Louisiana Learning

Louisiana Lejrskole er…
 Tid til kunstoplevelser i verdensklasse
 Tid til fælles fordybelse og undren
 Tid til kunstneriske eksperimenter
 Tid til at sætte kunst på skemaet
 Tid til dage med store naturoplevelser
 Tid til gode grin

Hvad skal I gøre for at vinde et gratis
Louisiana Lejrskoleophold?
Fortæl på max. 1 A4 side, hvorfor det lige netop er jeres klasse, der skal vinde et
lejrskoleophold på Louisiana. Skriv til learning@louisiana.dk SENEST 01.03.2018.
Louisiana står for gratis undervisning og workshops hver dag på museet, og Nordsjællands
bedst beliggende vandrerhjem, Helsingør Vandrerhjem, sørger for overnatningen.
Der indgår morgen- og aftensmad samt madpakke til frokosten. Skolen skal selv sørge for
transport til henholdsvis Louisiana og Helsingør. Kystbanen kører mellem Helsingør
Vandrerhjem og Louisiana.
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LOUISIANA LEJRSKOLE: PROGRAM
Mandag: Ankomstdag
Ankomst om eftermiddagen til vandrerhjemmet i Helsingør, hvor I tjekker ind og ser lidt på
de lokale omgivelser. Kl. 18 spiser I aftensmad, og hvis vejret tillader det, kan I have en
hyggelig bålaften i vandrehjemmets have ud til Øresund.

Kronborg Slot, Helsingør

Bålaften på vandrerhjemmet i Helsingør

Tirsdag: Louisiana dag 1
Tema: Kroppens sprog

”Vi vandt! Ja, vi
vandt et helt
lejrskoleophold
på fem dage med
undervisning og
kreative
eksperimenter på
Louisiana samt
ophold på
Helsingør
Vandrerhjem.
Stemningen var
høj, for her var
der en særlig
mulighed for at
komme ud og få
anderledes
oplevelser
sammen.”

Efter morgenmad på vandrerhjemmet mødes vi om formiddagen på Louisiana. Vi starter
med en velkomst i museets skulpturpark og introduktion til en uge i kunstens tegn. Temaet
denne dag er Kroppens sprog. Vi skal undersøge kroppen i kunsten, men også kroppen
som kunst. Efter at have hentet idéer og inspiration i Louisianas udstillinger skal vi selv i
gang med at lave skulpturer i museets værksted.
Om eftermiddagen går turen tilbage til Helsingør, hvor I for eksempel kan tage til Helsingør
havn og se kunstnerduoen Elmgreen & Dragsets skulptur HAN, en nyfortolkning af den lille
havfrue eller Holger Danske på Kronborg.

Elever i gang i med at lave kropsskulpturer på Louisiana
Foto: Frederik Højfeldt Nielsen

HAN af Elmgreen & Dragset, Kulturhavn Kronborg, 2012
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Onsdag: Louisiana dag 2
Tema: Månen

”Vi har set
mærkelige, sjove,
forvirrende,
smukke og
foruroligende
kunstværker, der
gjorde stort
indtryk og skabte
nysgerrighed.”

Efter morgenmad på vandrerhjemmet mødes vi på Louisiana om formiddagen. Vi skal på
en fantastisk rejse til og omkring vores nærmeste nabo i universet – MÅNEN. Udstillingen
på Louisiana blander kunst, film, litteratur, arkitektur, design, naturhistorie og historiske
objekter, og den kredser om Månen som inspiration for mytologiske og mystiske
fortællinger, objekt for videnskabelige undersøgelser, en destination for science fictionfantasier og et konkret territorium for erobring .
Om eftermiddagen går turen tilbage til Helsingør, og når mørket falder på, kan I gå en tur i
måneskinnet og kigge på nattehimlen med nye øjne efter dagens udstillingsbesøg .
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Fritz Lang: Frau im Mond, 1929
Foto: Horst von Harbou / Deutsche Kinemathek

Torsdag: Louisiana dag 3 (husk kameraer)
Tema: Arkitekturen omkring os
Torsdag lægger vi kunsten på hylden for en stund. I stedet fokuserer vi på Louisianas
arkitektur og miljøet omkring museet. Louisiana er et museum for moderne kunst, men
hvad er det egentlig for et sted? Hvordan kan vi beskrive arkitekturen, og hvorfor ser den
ud, som den gør? Hvor på museet synes vi bedst om at være? Bevæbnet med kamera går
vi på opdagelse på og omkring museet for at finde svar på disse spørgsmål.
Senere på dagen kan I på egen hånd kigge på Kronborg slot eller M/S Museet for Søfart,
der med den nye bygning af tegnestuen BIG bidrager til udviklingen af Helsingørs byrum.
Med bus kan I også komme til Fredensborg, hvor I både kan opleve den danske
stjernearkitekt Jørn Utzons Fredensborghusene og Fredensborg Slotshave.

Louisiana Museum of Modern Art, 2013. Foto: Kim Hansen

M/S Museet for Søfart
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Fredag: Afslutning
Tema: Udstilling
Efter morgenmad og tjek-ud fra vandrerhjemmet mødes vi på Louisiana om formiddagen.
Vi skal bruge dagen på at lave en udstilling, hvor vi præsenterer det store materiale, vi har
skabt i værkstedet i løbet af ugen. Vi sætter fokus på, hvilke overvejelser og valg, der er i
spil, når museet skaber en udstilling. Hvordan præsenterer vi for eksempel værkerne bedst
muligt? Hvilke praktiske opgaver skal løses inden udstillingen kan åbnes for gæsterne?
Vi udpeger en kurator, et udstillings-, marketings- og grafisk team og skaber i fælleskab
den flotteste ”Lejrskoleudstilling” i værkstedsrummet. Vi slutter dagen af med udstillingsLejrskoleudstilling 2017
Foto: Jeppe Lentz Wildt

åbning og fernisering med drinks og snaks. Om eftermiddagen siger vi farvel og så går
turen hjemad.

Fernisering, lejrskole 2016
Foto: Frederik Højfeldt Nielsen

”Louisiana er et smukt sted, hvor man føler sig hjemme,
selvom kunsten ikke ligner den, man er vant til. Og nu har vi
også udstillet der. Nogle af de ting, vi har mærket og lært, kan
vi bruge lige nu. Andre ting kommer vi nok til at bruge på et
senere tidspunkt. Måske har vi allermest lært, at det, man ikke
lige med det samme kan forstå, alligevel kan give ny mening
for en, hvis man giver sig tid til at undersøge det.”
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