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Den tredje oktober 2017 er for et halvt hun-

drede børn, der i dette skoleår har gået i bil-

ledskole i Billund Ungdoms- og Kulturskole, 

en ganske særlig dag, som vil blive husket 

meget længe.

Det var nemlig den dag, hvor de lavede 

fugle sammen med Martine Noring. Det var 

også den dag, hvor de "otte fugleakvareller, 

eleverne havde malet hjemme på Vestre Skole 

i Grindsted og på Hejnsvig Skole som optakt 

til workshoppen, for første gang blev udstillet.

En dag med Martine Noring

Akvarellerne blev a"everet ugen før og var på 

dagen "ot og professionelt indrammet, og 

det var virkelig en AHA–oplevelse for børnene 

at se deres billeder hængt op sammen med en 

professionel kunstners.

Martine Norings egne fugle har givet in-

spiration til både akvarellerne og til de fugle, 

børnene har malet med porcelænsmaling på 

kagefade – lutter genbrugsporcelæn, fundet 

på loppemarkeder og i genbrugsbutikker – og 

i dag udstillet på hvide podier.

Det var dagen, hvor de havde mulighed 

for at invitere deres forældre til den store 

fernisering, der var den festlige afslutning på 

det spændende, udviklende og inspirerende 

forløb, hvor kunst og kunstner mødtes med 

eleverne i børne- og nåhøjde.

Her blev børns møde med kunst og kultur 

en ægte magisk cirkel af undren, oplevelse og 

eksperimenteren i et skabende, visuelt uni-

vers, synliggjort i børnenes værker og gjort 

uforglemmeligt i deres bevidsthed. I en sådan 

grad, at billedskoleeleverne i Hejnsvig er fort-

sat med at male fugle – ligesom Martine No-

ring, som de jo selv har mødt.

Det var et møde med en professionel 

kunstner, der gjorde indtryk og afsatte noget 

hos børnene. Den slags møder skal der være 

"ere af – i alle børns liv!

En tradition er født

Det betyder noget for børn at møde udøven-

de kunstnere, som brænder for deres kunst. 

Det løfter og inspirerer og åbner øje, hjerte 

og sind for nye verdener og nye indsigter og 

udsigter. Mødet med Martine Noring er resul-

tatet af et samarbejde mellem Børnenes Ho-

vedstad og Billund Ungdoms- og Kulturskole, 

Billedskolen.

Børnenes Hovedstad har en vision om at 

skabe læring gennem leg og at gøre børn til 

skabende verdensborgere. Børnenes Hoved-

stads direktør, Charlotte Sahl Madsen, ønsker 

nu i endnu højere grad og på andre måder 

end hidtil at involvere alle kommunens skoler 

og lokalområder i det fælles projekt.

Samtlige skoler i Billund har i forvejen et 

LEGO-lab, doneret af LEGO, og store projek-

ter som Billund Builds med international kant 

er med til at fremme kreativ tænkning og en-

treprenante skabende processer.

Workshoppen med Martine Noring er den 
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Kunst, design og dr

Kunstner Martine No-

ring og koordinator for 

kreative fag Eva Lillegaard 

Hansen, Billund Kultur-

skole, bød velkommen til 

workshop – i baggrunden 

ses udstillingen af børne-

nes værker, de havde lavet 

hjemmefra.
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første i en række, hvor Børnenes Hovedstad i 

samarbejde med koordinator for kreative fag 

og billedkunstner Eva Lillegaard Hansen har 

fokus på børnekunst. 

De to første deltagende hold kom fra 

Hejnsvig Skole og Vestre Skole i Grindsted, 

i alt 49 børn fra 2.-9. klasse – men siden vil 

børn fra de øvrige skoler i kommunen deltage 

på skift.

En ny, god tradition ser ud til at være født, 

og der var stort og "ot fremmøde af foræl-

drene til ferniseringen. På udstillingen blev en 

række billeder udvalgt til en mere permanent 

ophængning på Børnenes Hovedstads kontor, 

hvis de unge kunstnere da ellers ville sælge 

deres værker. De indrammede akvareller var 

prissat til 250 kr. – som skulle tilfalde kunst-

neren selv.

Fra Nakskov til Billund

Da MS Bibiana – De sejlende fortællinger – 

i forbindelse med Nakskov Kulturfestival i 

august lagde til ved Honnørkajen, var det me-

ningen, at lidt eventyrligt havfrueskum skulle 

forblive i Nakskov som et varigt minde og en 

kunstnerisk manifestation.

Det blev Martine Noring, der gik fra borde 

for at møde børnene i det fælles projekt, et 

vægmaleri i Garagen, en gammel værksteds-

bygning, der ligger i forbindelse med kultur-

huset Toldboden. De første svungne linjer af 

hav og bølger havde kunstneren skitseret for-

ud for workshoppen, så der var skabt en ram-

me og et univers, som børnene kunne befolke 

med egne eventyrlige væsener fra havet.

I samarbejdet blev nye fortællinger skabt 

og indlejret i den altomfattende, store fortæl-

ling om havet og dets bølger. I Garagen blev 

der skabt et smukt værk og et unikt fabule-

rende udtryk med havet som tema.

Kunst, design og dragefugle

Her var børnene respekterede som med-

skabere og $k lov at udvikle deres udtryk og 

$gurer i ligeværdig dialog med kunstneren. 

Martine Noring kan noget med børn og men-

nesker i det hele taget og brænder igennem 

med sit engagement.

Hun var derfor et helt oplagt valg til pro-

jektet i Billund og havde heldigvis også tid i 

kalenderen. Her var temaet fugle, fugle i alle 

farver, former og udgaver.

Fugle, der !yver

Billedskoleeleverne blev hentet på deres skoler 

i busser og kørt til den store hal på Kornmar-

ken i Billund, der rummede både udstilling og 

scene i den ene ende og et værkstedsområde 

bag foldedøren i den anden.

Efter et spændende og engagerende op-

læg af Martine Noring midt i den "otte udstil-

ling, gik turen ind i værkstedet. Her var der 

frokost, alle $k en $n madpose med sand-

wich, drikkevarer og lækkerier.

Martine Noring viste sine fantasifulde pap-

fugle til inspiration for børnene, og så gik det 

for alvor løs med udskæring af papkroppe og 

med papir, poscatusser og limpistoler.

Der var stor skaberglæde, travlhed og 

optagethed, og da workshoppen sluttede, 

Efter oplægget fra Martine 

Noring var det børnenes, 

de små kunstneres, egen 

tur til at skabe, og der blev 

gået ivrigt til værks i work-

shoppen, da de sammen 

med den voksne kunstner 

skulle skabe fugle.


