Til daginstitutioner, folkeskoler,
gymnasier og ungdomsuddannelser
Børn fra daginstutioner, folkeskoleelever og
elever fra ungdomsuddannelserne er meget
velkomne til at benytte sig af Skovhusets tilbud
om undervisning i husets skiftende udstillinger.
Omvisning og workshop
Skovhusets omvisninger er dialogbaseret, dvs.
at elevernes fortolkninger af værkerne inddrages. En omvisning varer ca. 1 time og der
er mulighed for en efterfølgende workshop på
ca. 1 time.

Ordensregler i Skovhuset
Alle gæster bedes vise hensyn over for
hinanden samt være opmærksom på:
- at kunstværkerne må ikke berøres
- større tasker må ikke medbringes i
udstillingen
- børn skal være under opsyn af deres voksne
ledsager.

Skovhusets
Skoleservice

Se i øvrigt - www.skovhus-kunst.dk
Skovhusets e-mail: skovhuset@furesoe.dk

Omvisningerne er gratis for Furesø Kommunes
institutioner og skoler. Skoler uden for kommunen betaler 500 kr. for tilbuddet.
Bestilling og information
Skovhuset ligger på Ballerupvej 60, 12 min.
gang fra Værløse station. Bus 152, 154E og
500S går til Skovhusets røde porte.
Bestilling af besøg:
Dot Boye: tlf. 21 63 26 80 - dot@boye.us
Besøg på egen hånd
I er velkomne til at besøge Skovhuset på egen
hånd.
Åbningstider: Onsdage, lørdage, søndage og
helligdage kl. 11 - 17.
Jeres besøg bedes venligst meddelt til
Skovhuset på telefon 72 35 61 40 / 41.
Det er muligt at spise medbragt mad.

Foto: Niels Plum

Skoleservice byder jer
velkommen i Skovhuset!!

SKOVHUSETS SKOLESERVICE
Ballerupvej 60, 3500 Værløse. Tlf: 72 35 61 40
www. skovhus-kunst.dk
Tilmelding: Dot Boye: dot@boye.us

Forside: værk-udsnit af Nulle Øigaard >>

Scene Billeder
Nulle Øigaard & Georg Metz
13. april - 19. juni. 2019

Værk af Georg Metz

Din klasse / børnegruppe inviteres til omvisning
med efterfølgende workshop til udstillingen
Værk af Georg Metz

Scene Billeder

Værk af Georg Metz

13. april - 19. juni 2019
Billedkunstneren Nulle Øigaard kan i år fejre 85-års
fødselsdag og i den anledning udstiller hun helt nye
billedtæppper, ældre tegninger fra sin tid på Mallorca i 1950´erne og enkelte skulpturer. Til udstillingen
er der urpremiere på en ny film om Nulle Øigaard
skabt af filmmageren, og sønnen, Lasse Spang Olsen.

Værk af Nulle Øigaard

Nulle Øigaard har inviteret sin mangeårige ven
forfatteren Georg Metz med som gæsteudstiller i
Skovhusets særrum. De fleste kender Georg Metz
som journalist, forfatter og operaanmelder på Information. Ikke mange ved, at han i sit værksted på
landet laver miniaturetableauer af ikoniske scener
fra operaens verden fx Aida, Don Giovanni, La Boheme, Julius Cæsar og mange flere. På udstillingen
i Skovhuset er det første gang offentligheden får
mulighed for at se disse tableauer, hvor livets store
spørgsmål om liv og død, had og kærlighed behandles på senen, mens samfundsaktuelle og humoristiske situationer udspiller sig bag scenen.

Værk af Nulle Øigaard

