
Tværkunstneriske Læringsmiljøer 

Mandag d. 24. februar har vi fokus på opbygningen af de faglige netværk på tværs af skolerne og 
tager fat på tre temaer, inden for hvilke der skal igangsættes initiativer i den nært forestående fremtid. 

Det drejer sig om:

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
 – hvordan kan kunstskolerne dele erfaringer og udvikle fælles initiativer omkring kunstnerisk 
 udviklingsvirksomhed

Kunstnerisk undervisning som disciplin
 – at forløse de studerendes kunstneriske potentiale og uddanne dem i en kunstfaglig praksis

Mødet med de studerende – en gensidige evaluering 
 – hvad er karakteristisk for de kunstneriske studerende i dag; hvilket krav stiller de til 
 institutionen og til underviserne

Det vil på også være muligt at høre mere om og melde sig til et af de tre igangværende initiativer: 

Kollegial observation & refleksion 
(Tvær-)kunstnerisk improvisation 
Tværkunstneriske undervisningsforløb 

Baggrund 
Tværkunstneriske Læringsmiljøer startede som et udviklingsprojekt med 20 undervisere på Holmen i 2011-
13. Formålet var et skabe afsæt for et stærkt tværkunstnerisk læringsmiljø på de kunstneriske uddannelser.

I efteråret 2012 nedsatte KUR et tværkunstneriske udvalg af undervisere, hvis opgave var at komme med 
anbefalinger til fælles projekt- og undervisningsforløb på tværs af kunstskolerne. Udvalget afleverede deres 
anbefalinger i foråret 2013. 

Målet er nu at sammentænke resultater og anbefalinger fra de to indsatser og lade disse udfolde sig i konkrete 
tværkunstneriske aktiviteter for undervisere såvel som studerende ved de kunstneriske uddannelser. 

Tilmelding til dagen hos pernille@caki.dk eller på telefon 4188 2588

TID: Mandag d. 24. februar kl. 13.00-16.00
STED: AKVARIET, Rytmisk Musikkonservatorium, Eik Skaløes Plads 

mailto:pernille@caki.dk


Program

13.00 – 13.30

13.30 – 14.15

14.15 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.45

15.45 – 16.00

Tværkunstneriske Læringsmiljøer v. KUR & CAKI
KUR – Kulturministeriets Rektorer v. rektor for Rytmisk 
Musikkonservatorium, Henrik Sveidahl og rektor for
Kunstakademiets Billedkunstskoler, Mikkel Bogh samt Pernille 
Skov, CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Transformativ Læring v. Knud Illeris
Professor emeritus ved DPU og æresprofessor ved Columbia 
University, New York

Pause

Det tværkunstneriske begreb v. Ralf Strøbech
Leder af Center for iscenesættelse og design og
uddannelsesansvarlig for scenografi på Statens 
Scenekunstskole

Udvikling af de tre temaer: 

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
– hvordan kan kunstskolerne dele erfaringer og udvikle fælles 
initiativer omkring kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Kunstnerisk undervisning som disciplin
– at forløse de studerendes kunstneriske potentiale og uddanne 
dem i en kunstfaglig praksis

Mødet med de studerende – en gensidige evaluering 
– hvad er karakteristisk for de kunstneriske studerende i dag; 
hvilket krav stiller de til institutionen og til underviserne. 

Opsamling og Fremtidsplanering

Vel mødt! 

Tilmelding til dagen hos pernille@caki.dk

Læs mere om og se videoer fra Tværkunstneriske Læringsmiljøer her: 
http://caki.dk/danish/aktiviteter/videnprojekter/tvaerkunstneriske-laeringsmiljoeer
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