
Lader eleverne arbejde på de ark (24 x 24 cm.), som I har fået fra kunstmuseet.
Forklarer eleverne, at deres virus skal vokse ud af det lille udsnit af et kunstværk, som er på arket.
Sikrer at alle giver deres baggrund en nuance af rød. 
Afleverer jeres klasses bidrag i kunstmuseets butik (tirsdag til fredag mellem kl. 10 og 16) eller i kunstmuseets
postkasse inden d. 18. januar 2022 

Tak for jeres tilmelding! Det glæder os, at I vil være med til at sprede den positive virus og samle ind til børn, der er meget
hårdt ramt af coronakrisens konsekvenser. 
Vi håber også, I vil bruge anledningen til at tale med jeres elever om børns livsvilkår i hele verden. I kan finde inspiration i
materialet her: https://danmarksindsamling.dk/skoler/undervisningsmaterialer/

På Esbjerg Kunstmuseum vil vi smitte så mange som muligt med vores enkle, kreative idé, og for hvert bidrag, vi får tilbage,
donerer Guldægget ApS. 5 kroner til indsamlingen! Vi samarbejder med Musikhuset Esbjerg og bruger den store væg i
hovedfoyeren til at udstille børnenes bidrag. Således vil væggen langsomt fyldes, efterhånden som billederne leveres ind,
og det vil blive synligt, at vores virus vokser til et stort fælles værk. 

Grafisk Trykcenter har sponseret, printet og skåret de ark, I skal arbejde på. De passer til væggens kakler i Musikhusets
foyer. På papiret er trykt et lille udsnit af et værk fra museets samling, Tobias Rehbergers Infections. Værket er valgt, fordi
det i sig selv er inspireret af forstørrede vira. 

Vi håber, I vil være med til at inspirere børnene til at forestille sig en virus, der smitter med noget helt fantastisk! En virus,
der giver nye ideer og spreder kreativitet i alle kroppens celler!

I bestemmer selv, hvor mange lektioner I vil bruge på projektet og hvilke materialer, I arbejder med. Det er blot meget
vigtigt, at I:

I begyndelsen af det nye år udsender vi information om, hvordan udstillingen vil 
kunne besøges, og hvordan den evt. vil indgå i tv-showet. 

 

 

Lærervejledning 



Vær med til at sprede en positiv virus!
- en virus, der smitter med kreativitet. En virus, der slet ikke skal begrænses, men derimod vokse sig kæmpestor!

Du skal nu tegne, klippe eller male din virus. 
Du skal arbejde ud fra det lille runde udsnit af et kunstværk, som din lærer deler ud. 
Du skal bruge en nuance af rød til din baggrund. 

I samarbejde med Musikhuset Esbjerg vil vi på Esbjerg Kunstmuseum bidrage til Danmarks Indsamling med jeres hjælp. Vi vil
smitte så mange som muligt med vores enkle, kreative idé, og for hver virus, vi får tilbage, bidrager Café Guldægget med 5
kr. til indsamlingen til børn, der har brug for en ny start ovenpå coronakrisen.

Har du prøvet at have en virus? Bittesmå partikler, der lister ind i dine celler og gør kroppen syg og sløj. Og som spreder sig
med lynets hast, når vi nyser tæt på hinanden eller rører ved de samme ting.
Tænk i stedet på en virus, der smitter med noget helt fantastisk! En virus, der giver nye ideer og spreder kreativitet i hver en
celle i kroppen!

Start med at forestille dig, at du kigger i et mikropskop. Hvordan ser en virus ud, der smitter med kreativitet? Hvilke farver
har den? Er den indviklet, stikkende, vildtvoksende eller med fangarme? Består den af mange små dele eller er den én
kæmpe enhed?

Derudover er det kun dig, der bestemmer, hvordan din virus ser ud. Der er altså ganske få regler og uanede muligheder. 

God fornøjelse!

 


