SKOLPROGRAM hösten 2021
Välkommen att besöka Ebelingmuseet med din klass och låt museet bli ert
rum för konst och lärande!
På Ebelingmuseet erbjuder vi guidade visningar och workshops för alla målgrupper. Utifrån era
önskemål, teman från våra utställningar och era behov anpassar vi innehållet så att det blir
relevant för just er grupp. Vi har cirka 5 stycken tillfälliga utställningar per år och vår samling med
konst av Allan, Marianne och Harriet Ebeling att inspireras av. Med utgångspunkt i våra
utställningar kan vi hitta ingångar som passar just ditt skolämne eller teman ni arbetar med och
dessutom förankra det i läroplanen.
Vi arbetar med pedagogiska visningar där besökarens upplevelse sätts i centrum.
Konstpedagogen ger ingångar till teman som styr samtalet och diskussionen. Samtalet och
dialogen tar vi sedan med oss in i konstverkstaden där vi fortsätter fördjupa oss genom kreativt
skapande. Det är den kreativa processen som är viktig och samtalet som förs under tiden. Med
konsten som verktyg får vi ytterligare förståelse och fördjupning i konsten, samt samhället och
oss själva.
Ebelingmuseet digitalt!
Upplev konsten och utställningarna från ert klassrum. Ni får en digital visning och därefter ett
samtalsunderlag tillsammans med en kreativ övning ni kan göra själva i klassrummet.
Om ni behöver, finns det även möjlighet att få hjälp med material till den kreativa övningen.
Upplägget för den digitala visningen sker i dialog mellan lärare och museets konstpedagog.
Vi skräddarsyr en visning som passar just er klass. Är ni intresserad av att veta mer om det
digitala upplägget så kontakta Ebelingmuseets konstpedagog.

SPECIALPROJEKT!
Vi erbjuder kortare och längre
specialprojekt där du kan påverka
innehåll och upplägg.
Har du önskemål om hur du vill samarbeta
med Ebelingmuseet i ett projekt?
Har du en grupp med speciella behov?
Utifrån vår verksamhet kan vi
skräddarsy ert besök.

Fyra anledningar att besöka
museet med din skola / klass
•Vi förankrar vårt pedagogiska program
till skolans kursplan efter önskemål
•Skapa förtrogenhet med konst och kultur
•Fördjupar konstupplevelsen genom
kreativt skapande
•Använda museet som ert klassrum,
vi anpassar oss till dina/era behov.

Öppettider: onsdag - söndag kl 12 -16. Besöksadress: Eskilstunavägen 5,Torshälla
www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

SKOLPROGRAM PROGRAM ht 2021
Höstens utställningar

Utställningar som vi kommer att arbeta kring under höstterminen. För mer information om pågående utställning
www.eskilstuna.se/ebelingmuseet eller kontakta konstpedagog Hanna Svensson.
28 augusti - 14 november
Nina Ölund Noreskär
Överväga övergångar
I utställningen Överväga övergångar fylls
utställningsrummet på Ebelingmuseet med
målningar i form av stora textila sjok i olika
färger, i ett mellanting mellan måleri och skulptur.
Nina Ölund Noreskär intresserar sig för ett
måleri med fokus på rörelse, närvaro och
rumslighet. Konstverken används ofta om och
om igen men i olika skepnader beroende på rum.
Inget konstverk blir därför någonsin helt färdigt.
Utställningen Överväga övergångar består av en
blandning mellan äldre verk och nya. De
olika delarna skapar tillsammans en helhet där
du som besökare bjuds in att vandra genom en
målning. Ett abstrakt landskap som formas och
ändras genom betraktaren och rummet.

13 november - 16 januari
Erik Öberg
Swarming entities
Erik Öberg skapar skulpturer i gränslandet
mellan det tydliga och det otydliga. I ett tillstånd mitt i en förvandling. Vi kan ana en
ursprunglig form, känna igen den men vet
inte vad det kommer att bli.
Hans skulpturer är både familjära och
främmande, vackra och taktila samtidigt som
de väcker en osäkerhet av obehag. En känsla av att något skaver, att något är fel.
Det blir ett spel av växlingarna mellan
förvirring och nyfikenhet mellan objektet och
betraktaren och det utmanar vår fantasi.

25 september - 31 oktober
Estniska föreningen
Naised

27 november - 16 januari
Bo Englund

Utställningen Naised på Ebelingmuseet visar
estnisk exilkonst. I kölvattnet av andra
världskriget kom en stor mängd flyktingar från
Estland till Sverige. Bland dessa flyktingar fanns
många kulturarbetare, musiker, författare, och
konstnärer.

Bo Englund började sin karriär som journalist och keramiker men arbetar sedan 1976
främst som skulptör. Englund har deltagit i ett
flertal separata och samlingsutställningar i
Skandinavien, Tyskland och Italien.

Estniska huset i Stockholm har en stor samling
av estnisk exilkonst. Estniska föreningen i
Eskilstuna har i samarbete med Estniska huset
gått igenom samlingen och plockat fram de
estniska kvinnliga konstnärer som finns
representerade där. Många av konstverken har
tidigare inte visats för allmänheten.
Utställningen Naised visas i samband med att
Eskilstunas äldsta invandrarförening Estniska
Föreningen i Eskilstuna (Eesti selts) fyller 75 år.

I sitt konstnärskap arbetar han med
återkommande teman som Yin-Yang, Genesis, Ikaros, Tvåhet och Venus. Teman som
utgår från livet, födelse och begynnelse.
Hans skulpturer är avskalade och enkla i
formen. Han arbetar i brons järn, lera, trä och
marmor.
Bo Englund är född i Munkfors, Värmland,
1929. Han är nu är bosatt och verksam i
Strängnäs.

Öppettider: onsdag - söndag kl 12 -16. Besöksadress: Eskilstunavägen 5,Torshälla
www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

Hela terminen
Hej museet! - Upplev museet och
samlingen
Ett första möte med Ebelingmuseet. Visningen bygger
på aktiv dialog med elever om vad de ser och
upplever i mötet med museet och dess konstverk. Vi
börjar visningen med att prata om vad ett museum är
för plats. Vad händer inne i byggnaden? Vem var Allan
Ebeling? Vilka verk fastnar eleverna för och hur tolkar
de konstverken. Vilka frågor väcker konsten hos dem?
Konstpedagogen ställer frågor och erbjuder olika
verktyg för att öppna upp berättandet om konsten som
vi ser.
Målet med visningen är att sätta elevernas upplevelse
i fokus och att de aktivt deltar i samtalet och genom
detta utvecklar sina kommunikativa och begreppsliga
förmågor. Vi avslutar i verkstaden där vi lär känna nya
tekniker och material kopplade till utställningen.
Dag och tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme

För bokning och förfrågningar
Konstpedagog, Hanna Svensson
hanna.svensson5@eskilstuna.se
Tel. 072-145 17 67

Visning och verkstad- på lätt svenska
Vi ser en av museets utställningar tillsammans och på
enkel svenska pratar vi om olika konstverk. Vi sätter ord
på vad vi ser genom att beskriva vad verket föreställer,
vad som händer, vilka färger vi ser o.s.v. Vi kan också
prata om hur konstverket berör oss, om vi blir glada,
ledsna, längtande eller något annat när vi ser på det.
I verkstaden arbetar vi kreativt med något tema vi tagit
upp under visningen och använder passande material.
Visningen lämpar sig bäst för lite mindre grupper.
Dag och tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme
Skulpturvandring i Holmbergsparken
Följ med och upptäck några av de offentliga konstverken
i Holmbergsparken. Vad är ett offentligt konstverk?
Varför finns de? Vad är de gjorda i för material? Vad
föreställer de?
Tidsåtgång: Cirka 45 min
Kan kombineras med workshop i konstverkstan efteråt.
Då funderar vi på hur ett offentligt konstverk skulle se ut
om vi själva fick bestämma och vi gör modeller av
skulpturer i olika material.
Dag och tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme

Offentliga konsten på egen hand
Vill ni undersöka den offentliga konsten i och kring
Holmbergsparken på egen hand med er klass eller grupp?
Nu finns det möjlighet att låna en upptäckarväska med en
lärarhandledning, uppgifter och kreativa övningar ni kan göra på plats
i parken.
Väskan passar bäst från förskolan och upp till årskurs 6.
För bokning av väskan eller frågor kring lärarhandledningen kontakta
Ebelingmuseets konstpedagog Hanna Svensson.
Väskan finns att hämta på Ebelingmuseet.

Öppettider: onsdag - söndag kl 12 -16. Besöksadress: Eskilstunavägen 5,Torshälla
www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

FÖR ER PEDAGOGER
INSPIRATIONSTRÄFF FÖR
PEDAGOGER
Besök Ebelingmuseet tillsammans med ditt
lärarlag eller förlägg skolans nästa personalmöte
hos oss. Få en inblick i museets
verksamhet tillsammans med vår konstpedagog.
Kika på vårt program för barn, unga och vuxna
samt få inspiration till hur man kan integrera
konst i olika skolämnen. Vi anpassar träffen efter
vilka årskurser ni arbetar med.
Antal deltagare: minst 5
Pris: kostnadsfritt inom kommunen,
utanför kommunen pris vid förfrågan.

•
•
•

INSPIRATION
PERSONALMÖTE
LÄRARHANDLEDNING

För bokning och förfrågningar

Konstpedagog, Hanna Svensson
hanna.svensson5@eskilstuna.se
Tel. 072-145 17 67

Ebelingmuseets vision är att alla oavsett förkunskaper, kapacitet, ålder eller bakgrund ska ha
tillgång till konsten. Under guidade visningar och skapande i verkstaden inspireras vi till ett
lustfyllt lärande som ger ingångar och nycklar till konsten och skapar samtal och reflektioner
som knyter an till olika teman och dagsaktuella ämnen.

Öppettider: onsdag - söndag kl 12 -16. Besöksadress: Eskilstunavägen 5,Torshälla
www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

