
Foldefigurer og dramatisering v. Region Sjælland.
Ud fra en samskabt fortælling, begiver vi os ud på en fantasifuld rejse - et levende spil med 
finurlige spillebrikker i ukendte baner af tapeART - Hvor mon vi ender?
Kunstner Malene Krogager og adjunkt Vibeke Frost Laursen faciliterer.

En verden af vand v. Region Hovedstaden
Sammen med kulturformidler/naturvejleder fra Naturcenter Amager Strand og pædagoger fra 
Børnehuset Nordstjernen, kan du opleve hvordan de i LegeKunstprojektet giver børnene mulighed 
for oplevelser og undersøgelser med vand. I salonen følger vi børnenes spor og samskaber i en 
sanselig verden af vand og strandens elementer. 

Hvad er det ler kan – og hvad er det vi kan med ler? v. Region Nord
Få fingrene i leret og mærk hvad det kan. Ler kan være blødt, læderhårdt, det kan størkne og 
blives tørt som kridt, det kan blødes op og bruges igen, det kan blive til både tykt og tyndt mud-
der, det kan hænge sammen og tages fra hinanden igen, det kan skifte form og tage form efter 
andre materialer og det kan hænge fast i ting. I alle former og stadier er der nye muligheder 
der kan udforskes. 
Kunstner Pia Nørgaard og en pædagog fra Troldehuset guider dig gennem processen.

Fortællekunst og sugerørsperspektiv v. Region Midt
Kom ind i en fortælle-installation, der er så stor at den fylder et helt rum og dyk ned i fortællin-
ger, der er så små at de kan være i en kuffert. Den store installation inviterer deltagerne ind i 
en eventyrfortælling, hvor de oplever sig selv som små mennesker, mens de små kuffert-eventyr-
fortællinger inviterer ind i et lillebitte rum.  Begge dele er lavet ud fra det kunstneriske greb, der 
kaldes ’sugerørsperspektivet’, som vi har baseret vores arbejde med Fortællekunst på.
Salonen faciliteres af dagplejerne fra Ikast-Brande.

Hvad gør man, når der pludselig er skorpioner i cirkus? v. Region Syd
I salonen skal vi arbejde med musik i LegeKunst, og hvordan vi kan følge børnenes spor – og 
ikke lade os begrænse af egne forestillinger om, hvad et cirkus er. Hvordan kan vi lave et børne-
orkester, som følger stemningen i cirkus?
Faciliteret af pædagog Anne Hahne, pædagog Rikke Brink Engelbredt og musikpædagog Mette 
Trillingsgaard

Speed Date en LegeKunst-forsker
Hvad er du nysgerrig på i LegeKunsts syv forskningsprojekter? Hvad ville du spørge om, hvis du 
sad ansigt til ansigt med en af forskerne? I denne salon får du indblik i, hvad der særligt opta-
ger forskerne og du kan gå i direkte dialog med dem. 
LegeKunst-forskerne sidder klar til at møde jer og jeres spørgsmål.

Tidlig kulturstart: Hvordan kan kunst og kultur forankres i daginstitutioner?
I Tidlig kulturstart, der er en national indsats omkring små børns møde med kunst og kultur, har 
projekterne arbejdet med værktøjsbegrebet som metode til forankring. I denne salon præsen-
terer to af projekterne deres værktøj og stiller sig til rådighed for en fælles undersøgelse af 
styrkerne ved denne metode, og kollektiv refleksion over udfordringerne med forankring af 
projekterfaringer i praksis.
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