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. 44 47 26 83 - 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 af Zeong Fang fra Kina >>

Mine Rejser
Værker fra Jens Olesens samling

13. okt. - 16. dec. 2018

Værk af Xiaotong Shen fra Kina

Værk af Ignacio Iturria fra Uruguay

Din klasse / børnegruppe inviteres til omvisning
med efterfølgende workshop til udstillingen

Mine Rejser

Værk af John Kørner fra Danmark

Værker fra Jens Olesens samling

13. oktober - 16. december 2018

Udstillingen giver et yderst sjældent indblik i en
stor privat kunstsamling. Sammen med Jens Olesens
bror, kunsthistorikeren Lars Olesen, har vi fået lov
at foretage en udvælgelse fra den enorme kunstsamling, skabt af en berejst erhvervsmand og kunstsamler.
Det er således ca. 60 udvalgte værker – maleri og
skulpturer, som nu vises frem.Vort fokus at formidle, hvordan der i kunstsamler Jens Olesens samling
er et særligt fokus på kunst fra asiatiske lande: Kina,
Mongoliet og Nordkorea. Der vil endvidere indgå
værker af vesteuropæiske og sydamerikanske kunstnere i præsentationen, fx franske Arman Fernandez,
tyske Günther Förg og Andreas Golder, som han
har erhvervet sig på sine rejser rundt i verden. Ligeledes vises værker af uruguayanske Ignacio Iturria,
og danske kunstnere som Per Kirkeby, Tal R.,
Michael Kvium, John Kørner mfl. Næsten 40 kunstnere er repræsenteret i udvalget, flere af dem
således med flere værker.
Værk af Svend Wiig Hansen fra Danmark

Værk af H. Park fra Nordkorea

