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Ansøgning om økonomisk støtte på 50.000 til formidlingssatsning til børn og unge i 2018:

SANS & SAMLING
Kære Kultur og Fritid – Herning Kommune,
I 2018 kan vi fejre 70året for etableringen af den internationale kunstbevægelse CoBrA. Det fejrer
vi på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum ved at vende blikket på museets samling af de
to CoBrA kunstnere Alfelt og Pedersen. Under temaet SANS & SAMLING byder 2018 på i alt fire
udstillinger, der med afsæt i samlingen sætter fokus på hidtil oversete aspekter på de to kunstnere,
aspekter der aktiveres i beskuerens møde med kunsten.
Det er museets ønske, at denne perlerække af særudstillinger i 2018, vil åbne museet for et nyt,
større og bredere publikum. Grebet i SANS & SAMLING, som er det overordnede tema for
særudstillingerne i 2018, er åbne og vedkommende udstillinger, og formidling gennem en række
aktiviteter, der gør kunsten nærværende, fængende og relevant. Således er formidlingssatsningen
på børn og unge området skærpet og museet kan tilbyde to attraktive tiltag: VOLIÈRE WILDNESS og
MELLEM HIMMEL OG JORD.
I VOLIÈRE WILDNESS er der fokus på multimodalitet i digitale produktioner på Ipads, når både
musik, billeder og tekst indgår med Fuzzys musikværk Volière og Carl-Henning Pedersens malerier.
I MELLEM HIMMEL OG JORD eksperimenteres der med at lave udsmykninger til lokale kirker med
inspiration fra Carl-Henning Pedersen samt nulevende streetart-kunstnere med afsæt i
kirkefestivalen Himmelske dage på Heden. Vedlagt er udstillings- og formidlingskoncept, samt
budget og finansieringsplan.
Med håbet om, at ovenstående har vakt Kultur- og Fritidsudvalgets interesse, ansøger vi hermed
venligst på vegne af museet om økonomisk hjælp til gennemførelse af børn- og ungeformidlingen i
SANS & SAMLING.
Som tilskudsgiver vil Kultur og Fritid, Herning Kommune blive nævnt ved indgangen til udstillingen,
i den tilhørende pressemeddelelse samt på museets hjemmeside.
Vi ser med interesse frem til at høre fra Dem!
Med de venligste hilsner

Lotte Korshøj
Museumsleder
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