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KULT-projektkalender, skoleåret 2016-2017 
 
 

Dato/uge Projekter Tilrettelæggelse 

27. 
September  

Arkitekturkonkurrence  

150 billedkunst og samfundsfagselever mødes og 
udarbejder forslag til en kommende 
tilbygning/ombygning af Københavns 
Hovedbibliotek på Krystalgade. Eleverne 
undersøger behov, tegner skitser, laver modeller til 
en mulig ombygning, og afslutningsvis afgør et 
dommerpanel, hvilket projekt, der vinder.  

Målgruppe 

150 Billedkunstelever + 
evt. samfundsfagselever  

Tovholder:  

Stinne og Cecilie 

Samarbejdspartnere 

Den Skandinaviske 
Designhøjskole  

Økonomi: 

25.000 kr.  

Uge 43-
48/49  

Forfatterworkshop med Signe Gjessing og Søren 
Ulrik Thomsen 

Inspirationen fra andre digtere, fra 
verdenslitteraturen, er vel den bedste ’metode’, en 
digter kan benytte sig af. Signe Gjessing vil tage 
eleverne med ad denne vej til poesien, ikke ved at 
brolægge med tilrettelagte og formbundne 
skriveøvelser, som så ofte i gymnasiet, men ved at 
slippe dem fri i et læsningens og inspirationens rum. 
Samtidig vil hun fokusere på det særlige ståsted, 
eleverne har: at de er nye, som hun selv 

Efterfølgende møder eleverne Søren Ulrik Thomsen 
i en dialog om poesi og poetik, hvor begge kunstnere 
er tilstede, så en udveksling dem imellem også kan 
finde sted (kunstnerpanel). 

Uge 43-45: Skriveværksteder med Signe 
Gjessing kl. ca. 8.00-14.00 (4 danskklasser per 
gang) 

24.10.: Aurehøj  
26.10.: IJG  
31.10.: NG 
10.11.: SAG  

Uge 47-48: Masterclass med Signe Gjessing kl. 
ca. 8-11.30 (10 elever per gang) 

21.11.: Aurehøj  
23.11.: IJG 
28.11.: NG 
30.11.: SAG 

Uge 48: Onsdag 30. november 2016 kl. 12.30-
16.30: Eftermiddag i koncertsalen SAG: Oplæg ved 
Søren Ulrik Thomsen og paneldebat med Søren 
Ulrik Thomsen og Signe Gjessing. 

Uge 49: evt. oplæsningsaften i Valby Kulturhus 

 

Målgruppe 

16 klasser i faget dansk 

Tovholder: 

Signe 

Samarbejdspartnere 

Signe Gjessing og 
Søren Ulrik Thomsen 

Valby Kulturhus 

 

Økonomi: 

81.400  

Huskunstnerordningen 
bevilger 52.200. 

KULT’s 
medfinansiering: 
29.200. 
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August, 
september, 
februar  

Opera, ballet, teater 

Der er billetter til 32 elever pr. skole til hver 
forestilling 

29.8. kl. 12: Den Flyvende Hollænder (Opera på 
Operaen, Store Scene) 
 
14.9. kl. 12: Svanesøen (Ballet m. musik af 
Tjaikovskij på Operaen, Store Scene)  
 
28.9. kl. 12.00: Ødipus og Antigone (Skuespil i 
Skuespilhuset, Store Scene)  
 
28.2. kl. 12.00: Helligtrekongers aften (Skuespil i 
Skuespilhuset, Store Scene)  

Målgruppe 

Elever i musik, drama, 
dansk, billedkunst 

Tovholder  

Signe 

Samarbejdspartnere 

Operaen 

Økonomi 

16.640 

??? EVT Teater/billedkunsttræf Målgruppe 

Elever i billedkunst og 
drama (frivillige) 

Tovholder 

Iben 

Samarbejdspartnere Økonomi 

25.000 

Fra uge 9 -
2017 

 

Datoer 
følger. 

The Firebirds – Et nyt take på Stravinsky  

Forløbet består af to dele: 

1. To-timers workshop med trioen Firebirds 
om Sacre Du Printemps og Ildfuglen af 
Stravinsky, og dennes muligheder for 
nyfortolkninger (fra klassisk til jazz).  

2. Koncert med jazztrioen Firebirds. 
 

Hver skole får en workshop + en koncert, der ligger 
samme dag i forlængelse af hinanden. 

Formålet er at give et indblik i, hvordan Stravinskys 
værker kan bearbejdes i et andet format og dermed 
kan anvendes i et improvisationsperspektiv.  

Perspektiver for eleverne:   
At få et stærkere og mere detaljeret kendskab til 
nogle af det 20. århundredes største kompositoriske 
værker.   

Få et indblik i den kreative proces i forbindelse med 
at omfortolke fra orkesterværk til trio.   

Få belyst forholdet komposition/improvisation.  

Målgruppe 

Musikelever 

Tovholder 

Signe og Jens Erik 

Samarbejdspartnere 

The Firebirds, en 
jazztrio bestående af:  

Stefan Pasborg, Anders 
Banke og Anders 
Filipsen 

Økonomi 

28.000 kr. 

3. marts   DO:Designovate 2017 

Den Skandinaviske Designhøjskole vil sætte fokus 
på DESIGN, ARKITEKTUR og INNOVATION 
ved at lade en række både nye og erfarne designere 

Målgruppe: 

200-300 elever i 
billedkunst, 
samfundsfag, 

Tovholder: 

Stinne 
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fortælle dig, hvordan de mener design, arkitektur og 
innovation kan forandre noget for mennesker og 
miljø. Igennem korte og intense talks vil du opleve 
vidt forskellige fagfolk belyse det samme emne. Vi 
garanterer talks med høj faglighed, forskellighed og 
en edgy kant. Du vil opleve arkitekter, 
modedesignere, grafikere, produktdesignere, 
idéskabere og endnu flere fagligheder. 

naturgeografi, kemi 
mm. 

Samarbejdspartnere: 

Den Skandinaviske 
Designhøjskole  

Økonomi: 

37.000  

24. marts CPH:UNG Dox 

Hvert år samarbejder KULT med CPH:UNG Dox 
om en emnedag, hvor 600 elever ser 2 
dokumentarfilm og hører et/eller flere oplæg, der 
passer til det givne emne. Endeligt tidspunkt, emne 
og program kommer snarest. 

 

 

 

Målgruppe 

600 elever i mediefag og 
dansk fra alle fire 
KULT-skoler 

Tovholder 

Gitte 

Samarbejdspartnere 

CPH:DOX 

Økonomi 

25.000 

4.maj KULT-Café   

 


