COPENHAGEN FASHION
Er du Danmarks næste mandlige eller
kvindelige top-designer?
Drømmer du om en karriere som designer, og kunne du
tænke dig at kende de mange processer og hårde arbejde,
der går forud for et modeshow? Samt at realisere dit design i
de rigtige materialer i samarbejde med professionelle? Så er
holdet her lige noget for dig, og det henvender sig både til
drenge og piger.
Årets overordnede tema og inspirationskilde er modehuset
CHRISTIAN DIOR, da det i år fylder 70 år. Det er ligeledes
70 år siden, at modehuset præsenterede det historiske ”New
Look”, og har flere gange siden revolutioneret modeverdenen inden for tøj til mænd og kvinder. Vi vil gå i dybden med
de forskellige designere, der har stået i spidsen for modehuset f.eks Yves Saint-Laurent, John Galliano, Hedi Slimane,
Raf Simmons og lade os inspirere af dets unikke historie.
Vi vil gennemgå den kreative og tekniske proces, der skal til,
med fokus på research, skitsering, trendforskning, materiale-udvælgelse mm. Og udbyttet vil være en kollektions-kollage og din research, samt det sæt tøj, du selv skal lave
mønstre til og sy op samt eventuelle accessories.
Der vil naturligvis være masser af vejledning fra de tilknyttede lærere, men du står selv for det færdige resultat, og dine
styles skal være færdige for at kunne blive præsenteret ved
den afsluttende opvisning.
Undervejs vil der være inspirationsbesøg ude af huset hos
designere, kunstnere og håndværkere, hvor de vil præsentere dig for deres filosofi og arbejdsmetode.

UNDERVISNINGSPLAN
Kurset foregår i to moduler. Første modul i efteråret 2017 og andet modul i foråret 2018. Undervisningen foregår hver onsdag kl. 17-20.
Efterår 2017: Onsdag d. 25. oktober – onsdag d.
13. december.
Forår 2018: Onsdag d. 10. januar – onsdag d. 11.
april. Dog undtaget vinterferien og påskeferien.
Studietur til Paris
Da årets tema er CHRISTIAN DIOR, skal vi naturligvis besøge den kæmpestore udstilling om Huset Dior på Musée des Arts Décoratifs. Derudover
skal vi besøge leverandører til haute couturen og
de store stofhuse. Her vil der være mulighed for
at indkøbe de stoffer, du skal bruge til dit design.
Studieturen er foreløbig fastlagt til 4. – 7. januar
2018. Pris ca. 2900 kr. i egenbetaling. Studieturen
er frivillig, men vi anbefaler deltagelse på grund
af sammenholdet og læringsudbyttet.

ANSØGNINGSFRIST
14. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Københavns Mode- og Designskole,
Nørrebrogade 45, 2200 Kbh. N

DESIGN OG ARKITEKTUR
Erfaring med arkitektur i praksis
Går du med en drøm om at blive designer eller arkitekt, og
har du interesse for og lyst til at udforske den kreative faglighed inden for design og arkitektur i mindre skala?
Har du lyst til at prøve kræfter med at skabe eget møbeleller produktdesign med tilhørende arbejdstegninger og
mock-ups, eller har du lyst til at prøve kræfter med arkitektur
i mindre skala, herunder rumlige modeller og tegningssæt?
Undervejs vil vi besøge produktionsværksteder og virksomheder, se og opleve studiemiljøet på KADK (Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering), se afgangsudstilling og kandidatafgang samt
deltage i en åben forelæsning om f.eks. arkitekturhistorie.
Undervejs får vi ligeledes besøg af professionelle designere,
arkitekter og håndværkere.

UNDERVISNINGSPLAN
Undervisningen foregår i perioden fra september
2017 til april 2018. Her er der undervisning hver
fredag kl. 17:00 - 21:00.
Man skal være indstillet på at blive udfordret på
sin kreative og tegnetekniske kunnen, men som
sådan kræver kurset blot, at man har interesse
for at tegne samt for design og/eller arkitektur.
Tempoet og ambitionsniveauet er højt, og forventningerne er at nå op på niveau med ansøgere til
Design- og Arkitektskolen.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Vi arbejder med arkitektens og designerens proces og metode. Teori kombineres med praksis.
Der undervises efter metoden The Four Ds, der dækker over
faserne Discover, Define, Develop og Deliver. Den teoretiske
del indeholder forelæsninger og vejledning i blandt andet
materiale, tektonik og sammenføjning, konstruktion, produktionsprocesser med mere. Teori flettes sammen med praksis
ved hjælp af øvelser og forsøg for til sidst at sammenkobles
i et møbel, et produkt eller en given arkitektopgave i mindre
skala.

ANSØGNINGSFRIST
15. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Københavns Ungdomsskole
Kgs. Nytorv

DESIGN OG
BÆREDYGTIGHED
Modeindustrien er en af verdens mest ressourcekrævende
og forurenende industrier. Hvert år køber hver dansker ca.
16 kilo tøj og det meste af tøjet bliver hurtigt smidt ud igen.
Derfor vil vi i ”Design, innovation og bæredygtighed” arbejde
med hvordan moden nu og i fremtiden kan blive mere bæredygtig. Læs bare videre, bæredygtigt tøj skal ikke forstås
som brunt og økologisk. Bæredygtigt tøj kan til gengæld
være intelligent, sejt, smukt og holdbart.
Du får baggrundsviden om hvordan man producerer tøj, og
hvad der skal til for at produktionen af tøj bliver mere bæredygtig. Du får også viden og forståelse for hvad det vil sige,
at designe bæredygtigt tøj og rent praktisk lærer du hvordan
man arbejder i en designprocess – lige fra ide til færdigt tøj.

UNDERVISNINGSPLAN
Undervisningen foregår i perioden fra 20. september 2017 til 28. marts 2018.
Der vil i denne perdiode være undervisning hver
onsdag kl. 17-19:30, med mindre andet er angivet.
Hjemmearbejde kan forekomme. På hvert lektion
har vi både teori og praktisk arbejde i håndarbejdslokalet.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

LÆRINGSUDBYTTE
Det forventes at du kan arbejde engageret og målrettet og
forstår at en designproces kræver fordybelse og tålmodighed. Design er et håndværk, så du skal kunne lide at arbejde med dine hænder.
Endvidere er du nysgerrig på tingenes sammenhæng – at tøj
kommer fra råmaterialer i naturen og kræver vand og energi
til forarbejdning. Du får derfor også en knyttet en forbindelse
mellem naturfagene og designhåndværket i design, innovation og bæredygtighed.

ANSØGNINGSFRIST
20. september 2017

DIG, NÅR DU ER BEDST
Lær at præstere!

På dette hold er der masser af plads til at være dygtig og
ambitiøs. Vi arbejder med dig, der (altid) går efter høje
karakter – og dig, der kan have svært ved at leve op til dine
egne – og måske andres – forventninger. Her får du konkrete værktøjer til at præstere på en positiv og god måde og vi
træner, at tackle de udfordringer, du oplever. Kom og mød
andre unge, der ligesom dig er ambitiøse og fagligt stærke,
og som måske ind i mellem synes, at det kan være svært.

UNDERVISERE
Ved roret er Søs Rask Andresen og Nanna Paarup fra www.
skolekonsulenter.dk. Søs har en baggrund som coach, lærer, konsulent og forfatter. Nanna er master i positiv psykologi, proceskonsulent, coach og forfatter.

UNDERVISNINGSPLAN
Forløbet består af to lørdage kl. 10-15 samt fem
undervisningsgange, der placeres onsdage kl.
17-20. Der veksles mellem oplæg, samarbejdsøvelser, teknikker, øvelser, fordybelse og konkrete aftaler om det, du skal fokusere på i forløbet.
Undervisningen foregår i perioden fra 7. oktober
2017 til 28. februar 2018.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

De er optagede af at skabe det bedst mulige og trygge læringsmiljø, og udgiver bogserien ”Værktøjer til klasseledelse”
hos Dansk Psykologisk Forlag. De har begge tidligere arbejdet i True North, hvor de bidraget til at træne unges sociale
og personlige kompetencer.

ANSØGNINGSFRIST
14. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Nærum Gymnasium, Ellipsen, Nærum
Hovedgade 30, 2850 Nærum

FORFATTERCAMP
Bliv bedre til at skrive og lær
bogbranchen at kende
Harry Potter, En flænge i himlen og Maze Runner har én ting
til fælles: Alle startede med en god idé. Og dér begynder vi
også på FORFATTERCAMP: Hvordan får man en god ide?
Så er der alle de personer, der skal være med i din historie.
Hvordan skaber man nogle karakterer, som brænder sig ind
i læserens hukommelse? Og hvordan drejer man en historie,
så den overrasker og griber læseren?

HVAD SKAL DER SKE?
På FORFATTERCAMP kommer du på hold med andre, der,
ligesom dig, elsker at skrive, læse og tale om bøger. Du
kommer til at arbejde med karakteropbygning, dramaturgi,
replikker, virkemidler og flere andre ting gennem skriveøvelser, oplæg, oplæsning, læsning og feedback. Du skal på
Bog Forum og se på bøger og møde forfattere og på forlagsbesøg og møde en grafiker og en forfatter.

DIN TEKST KOMMER MED I EN
BOG
På FORFATTERCAMP skal du arbejde i dybden med én
tekst. Det bliver den samme tekst, du skal gennemskrive,
justere og omskrive, så den bliver helt gennemarbejdet. Din
tekst må max. fylde fem sider (10.000 anslag inkl. mellemrum), da den kommer med i en antologi sammen med
tekster af de andre holddeltagere.

UNDERVISNINGSPLAN
Undervisningen foregår på onsdage.
4. oktober 2017, 18-21
25. oktober 2017, 18, 21
1. november 2017, 18-21
11. november 2017, 10-15
22. november 2017, 18-21
6. december 2017, 18-21
20. december 2017, 18-21
3. januar 2018, 18-21
17. januar 2018, afventer klokkeslæt
31. januar 2018, 17-21
21. februar 2018, 18-21
7. marts 2018, 18-21
21. marts 2018, 18-21
4. april 2018
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

ANSØGNINGSFRIST
14. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Gentofte Hovedbibliotek,
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup

JOURNALISTIK

Drømmer du om at blive journalist eller
vil du bare snuse til medieverdenen?
På dette hold ser vi nærmere på, hvad journalistik er, og vi
skal besøge nogle af de store medier i Danmark, ligesom vi
prøver kræfter med journalistiske discipliner som nyhedsproduktion, portrætskrivning, research og interview. Vi ser også
nærmere på de sociale mediers indflydelse på de traditionelle medier.
Så hvis du er interesseret i medier, så kan du se frem til et
spændende efterår på UngAkademis Journalistik-hold.

LÆRINGSUDBYTTE

UNDERVISNINGSPLAN
Forløbet består af 10 undervisningsgange i perioden fra 20. september 2017 til 29. november
2017.
Undervisningen foregår onsdage kl. 18-21 med
mindre andet er angivet.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Du skal først og fremmest have en interesse i medier.
Igennem forløbet vil vi i fællesskab øve os i journalistiske
discipliner, og du kan forvente at forbedre dine skriftlige
evner. Ligesom det tilstræbes at du får en viden om, hvad
journalistik er og hvilken rolle journalistikken spiller i det
danske samfund.

ANSØGNINGSFRIST
20. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Læringshuset, Jernbanepladsen 22, 2800
Lyngby. Lige overfor Lyngby Station.

LP18

Udgiv din egen LP
LP er et projekt for kreative unge mellem 13-18 år, der har
lyst til at skabe og udgive deres egen vinylplade med originale kompositioner.
Hvilken musikstil, hvilken profil og hvilket tema vinyludgivelsen skal have, er I med til at bestemme sammen med vores
lærerteam bestående af professionelle musikere, komponister og designere. Den kunstneriske vision og LPs overordnede mission tager udgangspunkt i det at skabe ny musik
sammen med andre, forholde sig til det fællesskab der
naturligt opstår når man arbejder tæt sammen og at udvikle
sig både som instrumentalist og komponist.
Rent lavpraktisk er projekt inddelt i to: første halvdel af projektet arbejder vi udelukkende med komposition. Det handler om at få skrevet så meget originalt materiale som muligt.
Sidste halvdel er dedikeret til arrangement og produktion af
de udvalgte sange og her bliver der spillet i forskellige bandkonstellationer. Dette forbereder eleverne til sidste etape
hvor det hele kulminerer over 2 dage i et lydstudie, hvor alt
skal indspilles.
Udgivelsen markeres efterfølgende ved en releasefest i
København, hvor der bl.a. spilles un-plugged versioner af de
enkelte sange.

Den fulde undervisningsplan samt yderligere detaljer om
holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

UNDERVISNINGSPLAN
LP Workshops: I alt 2 weekender kl. 10-16 i
december 2017 og februar 2018. Se tidsplan
nedenfor
LP 2018: Vi mødes hver tirsdag i april og maj
måned fra kl. 17-21 2018. Opstart ligger d. 3. april
2018. Der indspilles i første weekend af juni (d. 2.
– 3. juni 2018). Se tidsplan nedenfor
TIDSPLAN
Workshop #1: d. 9 og 10. dec. 2017, kl. 10-16.
Workshop #2: d. 24. og 25. feb. 2018, kl. 10-16.
Alle tirsdage fra 17-21 i apr. og maj 2018 – opstart den 3. apr. kl. 17-21.
Informationsmøde d. 3. mar. kl. 16-17 på Østerbros Ungdomsskole.
Indspilning i The Village den 2. og 3. jun. 2018.

ANSØGNINGSFRIST
10. november 2017
UNDERVISNINGSSTED

Gammel Kalkbrænderivej 13,
2100 København Ø

MENTAL TRÆNING

Få mest muligt ud af dig selv og det, du
brænder for
Indenfor den professionelle sportsverden er der fokus på at
måle resultater. Presset på idrætsudøvere er stort, og selv
de mindste marginaler kan betyde forskellen på at vinde eller at tabe. Derfor har der været fokus på at udvikle teknikker
til bevidst at træne den mentale styrke og holde fokus på
målet.

LÆR AF EKSPERTER
På holdet får du bl.a. mulighed for at møde og træne med
nogle af Danmarks dygtigste sportsfolk – blandt andre Morten Bertolt, der er professionel fodboldspiller og den tidligere
elitesoldat Jørgen Nilsson.

UNDERVISNINGSPLAN
Kurset strækker sig over fire undervisningsgange
i efterårssæsonen 2017 og fire gange i forårssæsonen 2018.
Første undervisningsgang er 16. september 2017,
og kurset afsluttes 22. april 2018.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Du vil opleve følelser og reaktioner, som ligner dem, vi kender fra eksamenslokalet, jobsamtalen og lignende præstationsorienterede situationer. Det giver dig mulighed for at
arbejde med dig selv på den anden side af “comfort zonen”
og dermed styrke kontakten til dig selv under det præstationsorienterede arbejde.
På holdet vil du få en praktisk og teoretisk indføring i,
hvordan man arbejder med mentaltræning i toppen af den
professionelle sportsverden.
Du vil lære teknikker, som fremadrettet vil kunne styrke din
dagligdag og gøre dig i stand til at højne dit fokus, nå de
mål du gerne vil nå og mod til at arbejde konstruktivt med
dine forhindringer.
Holdets primære underviser Joen Hirsch Bernhagen er tidligere syvdobbelt danmarksmester i udspring.

ANSØGNINGSFRIST
9. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Lyngby stadions teorilokaler,
Lundtoftevej 53A, 2800 Kgs. Lyngby

POLARSKOLEN
Er du Danmarks næste
Arktiske ekspert?
Hvis du er eventyrlysten og interesserer dig for Grønland,
Færøerne og Arktis så er UngAkademi POLARSKOLEN
noget for dig. Her får du mulighed for at dykke ned i spændende undervisning, der tager dig med bagom de mange
problemstillinger, der er i Arktis.
Klimaforandringer, kampen om Nordpolen, eftersøgning af
olie og nye sejlruter er bare nogle af de spændende temaer
vi beskæftiger os med.

UNDERVISNINGSPLAN
Der undervises efter metoden ”Fire – modellen”
4.-5. november 2017

(Forståelse/Ideudvikling Grønland, Færøerne og Arktis)

11.-12. november 2017

(Udvikling og præsentation af standene)

18.-19. november 2017
(Ekskursioner og eventdag)

Hele forløbet sammensættes af de forskellige temaer, der
rør sig i Arktis i øjeblikket og du vil få masser af faglig viden
om Grønland og Arktis. Sideløbende med at du får viden
om Grønland og Arktis, skal du vurdere, hvad du synes er
specielt spændende og udvikle din egen idé med udgangspunkt i dette.

Vi håber at du gennem dagene bliver så inspireret, at du kunne tænke dig at arbejde med nogle
af alle de spændende udfordringer der er i Arktis,
og at du også viser det på din oplevelses stand.
Her kan du vise hvorfor netop du, bliver Danmarks næste Arktis-ekspert.

Din idé skal bearbejdes og omsættes til en oplevelsesstand,
hvor du præsenterer din idé for en række besøgende gæster, i den sidste del af forløbet.

Du skal være indstillet på at blive udfordret på
dine faglige og kreative evner, når du skal ideudvikle og realisere din oplevelses stand.

LÆRINGSUDBYTTE

Undervisningen foregår i POLARSKOLENS lokaler
i Sundby Idrætspark.

Gennem forløbet vil du få kompetencer, som vil gøre dig
i stand til at forstå de udfordringer Grønland står overfor i
Arktis. Du vil også forstå hvorfor Danmark/Grønland har gjort
krav på selveste Nordpolen. Klimaforandringerne giver mange udfordringer, men det giver også nogle muligheder. Arktis rummer mange spændende job muligheder og forløbet vil
også give dig muligheder for at vurdere om måske du, skal
være den næste Arktiske ekspert.

ANSØGNINGSFRIST
27. oktober 2017
UNDERVISNINGSSTED

Sundby Idrætspark, Englandsvej 61,
2300 København S

POLITISK FILOSOFI

Et forløb om samfund, demokrati og
retfærdighed
Kunne du tænke dig at blive klogere på dig selv og resten af
samfundet? Vil du gerne blive bedre til at diskutere politiske
mærkesager? Er du klar på at udvikle din kritiske sans? Vil
du lære at argumentere? Så er Politisk filosofi på UngAkademi helt sikkert noget for dig.
På forløbet vil du stifte bekendtskab med de store linjer i den
politiske filosofi. Du får indblik i og mulighed for at diskutere
individets rolle i forhold til samfundet og samfundets rolle i
forhold til individet.
Du vil blive introduceret for socialisme, liberalisme, konservatisme, anarkisme, fascisme og økologisme. Sammen med
din underviser og resten af holdet vil du finde ud af, hvor du
står og finde ind til din holdning til eksempelvis religionens
betydning i det offentlige rum, håndtering af uenigheder i
demokratiet og global retfærdighed.

UNDERVISNINGSPLAN
Forløbet består af 10 undervisningsgange i perioden fra 21. september 2017 til 30. november
2017.
Undervisningen foregår torsdag med mindre
andet er angivet.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Vi vil også beskæftige os med historiefilosofien, hvor vi eksempelvis skal diskutere, hvorvidt det liberale demokrati og
globaliseringen har vundet, eller om vi har været for optimistiske. Hvad vi skal mene om den fremadstormende populisme, og hvordan vi kan forklare dens opkomst.
Din underviser vil præsentere dig for den politiske filosofi,
og du vil undervejs i forløbet reflektere over, hvor du står i
forhold til alt det, du allerede ved. Du vil både lære om argumentationsteori og lære at skelne mellem gode og dårlige
argumenter i praksis. Der vil desuden være rig mulighed for
at stille spørgsmål og blive klogere, sammen med din underviser og de andre på holdet.

ANSØGNINGSFRIST
21. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole,
Gladsaxevej 198, 2860 Søborg

PROGRAMMERING
Dyk ned i computerens DNA
På dette forløb arbejder vi med programmering og datalogi
inden for udvikling af hjemmesider. Du kommer med ind i
en verden, hvor der arbejdes bag om hjemmesiderne. På
forløbet skal du arbejde med dit eget hjemmesideprojekt, og
du får gennem undervisningen de rigtige kompetencer til at
få ført dit projekt ud i verden.
Forløbet starter fra bunden, og du kan derfor sagtens deltage uden før at have programmeret.

LÆRINGSUDBYTTE
På Programmering vil du blive forberedt til den digitale
fremtid, og hvis du drømmer om at arbejde med udvikling af
hjemmesider eller applikationer, er dette et godt springbræt.

UNDERVISNINGSPLAN
Programmeringskurset kommer til at foregå om
mandagen på følgende datoer i tidsrummet fra kl.
17 – 20.
Modul 1 – efterår 2017
30. oktober. Intro til programmering & HTML
6. november. Videregående HTML
13. november. Introduktion til CSS
20. november. Videregående CSS
27. november. HTML og CSS (opbyg skabelon)
4. december. Introduktion til PHP
Modul 2 – forår 2018
(bemærk ingen undervisning i uge 5 og 7)
8. januar. Introduktion til PHP framework
15. januar. Videregående PHP
22. januar. Databaser & MySQL
5. februar. PHP, Databaser & MySQL
19. februar. Programmeringscase
26. februar. Fremvisning af projekt, afslutning m.v.

Den fulde undervisningsplan samt yderligere detaljer om
holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

ANSØGNINGSFRIST
24. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Frederiksberg Gymnasium,
Falkoner Pl. 2, 2000 Frederiksberg

SPACE LAB

Udforsk naturvidenskabens
fantastiske verden
Udforsk atmosfæren. Byg dit eget rumfartøj. Tag billeder af
Jorden fra 10 kilometers højde. Det er nogle af de ting, du vil
få ud af at deltage i SpaceLab. Du vil sammen med over 20
andre unge lære at designe, bygge og teste dine egne idéer
til at udforske rummet. Det kræver kreativitet og vedholdenhed. Du behøver ikke have nogle særlige evner på forhånd,
for du vil blive undervist i al det vi skal bruge, indenfor naturvidenskaben.
Vi vil arbejde med forskellige teknologier, men det gennemgående tema vil være at komme så højt op som muligt, og
ned igen med data. Vejrballoner, raketter og droner er nogle
af de ting vi skal bruge, ligesom 3D print, lodning og lidt
programmering vil være værktøjer, der skal læres i forløbet.

UNDERVISNINGSPLAN
Forløbet foregår i efterårssæsonen 2017 og forårssæsonen 2018 i følgende perioder:
30. september 2017 - 19. november 2017.
13. januar 2018 - 27. maj 2018.
Den fulde undervisningsplan med datoer for
undervisningsgange samt yderligere detaljer om
holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Du vil opleve, at din naturvidenskabelige og tekniske viden
vil vokse i takt med, at du får brug for den til at løse konkrete
problemer i forbindelse med vores himmelflugt. Du vil både
opnå meget specifik viden inden for fysik, kemi, matematik, elektronik, mekanik, 3d-print og programmering, men
samtidig vil du få en bred, generel viden om produktdesign,
fabrikationsprocesser, risikovurderinger og menneskeligt
samarbejde.
Ved endt forløb, vil du stå tilbage med følelsen af at være
i stand til selv at skabe noget særligt – at kunne bygge
produkter med din bagage af teknisk og naturvidenskabelig
viden. Og du vil med garanti have fået en masse nye venner,
der har fået samme oplevelse.
Der vil være brugerbetaling på holdets studietur.

ANSØGNINGSFRIST
8. september 2017
UNDERVISNINGSSTED
Vangeboskolen,
Vangeboled 9, 2840 Holte

UNGAKADEMI PÅ
LOUISIANA
Har du lyst til at arbejde med kunstneriske processer og eksperimenter, og brænder du for kunst? Så er UngAkademis
kunsthold helt sikkert noget for dig.
Her vil du få mulighed for at dele din interesse med jævnaldrene fra andre skoler og to af Louisianas kunstformidlere og
sammen gå i dybden med kunsten og kunsternes teknikker
og materialer. Sammen skal vi undersøge, hvordan forskellige kunstnere eksperimenterer på tværs af teknikker og
genrer. Vi kommer til at arbejde med portrætter, fotografi og
maleri, og vi tager en tur til København for at besøge Det
Danske Kunstakademi og diverse gallerier, hvor unge kunstnere fortæller om deres arbejde med kunst.

UNDERVISNINGSPLAN
Kunstholdet består af i alt 10 kursusgange, som
foregår i efterårssæsonen 2017 og forårssæsonen
2018 fra 5. oktober 2017 til 16. marts 2018.
Kursusgangene ligger på torsdage og fredage i
tidsrummet fra 17-20.
Den fulde undervisningsplan med datoer for
kursusgange samt yderligere detaljer om holdet
kan ses på:
http://ungakademi.dk

I foråret får du mulighed for at arbejde mere fokuseret med
dit eget projekt eller et gruppe projekt og med de materialer
og medier, som taler særligt til dig. Det vil ske under kyndig
vejledning fra Louisianas kunstformidlere.
Afslutningsvis er du med til at arrangere en miniudstilling og
fernisering med hele holdets projekter, så vi sammen kan
vise den inspiration, I har hentet fra mødet med kunsten på
Louisiana.

ANSØGNINGSFRIST
14. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Louisiana,
Gammel Strandvej 13, 3050 Humlebæk

