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Innledning
I høst blir det en egenprodusert fotoutstilling fra Vest-Agder-museet i
samarbeid med de seks Brudd museene i Norge. I september har vi
toktene med Solstrand og så kommer høstferieaktivitetene,
juleaktivitetene og ikke minst den årlige elevutstillingen rett før jul.
Alle 5. klassinger i Flekkefjord kommune er i september invitert gjennom
DKS på en uforglemmelig tur med Solstrand. Turen inneholder fortellinger
fra lokal kysthistorie, fisking og diverse aktiviteter om bord og på land.
I oktober og november kommer en utendørs fotoutstilling i Sunde park
hvor alle elevene i kommunen blir invitert.
Som en del av det faste programmet kan man besøke Hovedbygningen fra
1724 eller man kan komme innom og hilse på Tatjana Lars Kristian
Gulbrandsen.
I desember har vi den tradisjonelle juleelevutstilingen i Sjøbuene med
tema lys og stjerner.
Programmet blir lagt ut på Den kulturelle skolesekken og Vest-Agdermuseet sin hjemmeside:
http://flekkefjord.ksys.no/
www.vestagdermuseet.no/flekkefjord
Ønsker dere mer informasjon eller bestille et museumsbesøk, kan dere
kontakte:
Flekkefjord museum
Birgit Gautschi
Dr. Krafts gt. 15
4400 Flekkefjord
Tlf: 93 81 43 88
e-post: b.gautschi@vestagdermuseet.no

Periode 17.10. – 9.11.

BRUDD
Bidrag til grunnlovsjubileet 18142014
Den norske historien om 200 år med demokrati og nasjonalt fellesskap
er også en historie om avmakt og ensomhet. I den store fortellingen om
oss, om Norge og det norske, er det mange som faller utenfor.
Ved siden av fortellingene om frihet og inkludering, fins det også
fortellinger om stigmatisering, ekskludering og usynliggjøring, før og nå.
Bruddstykker av disse historiene kan du se i utstillingen BRUDD – bidrag til
Grunnlovsjubileet 1814-2014.
Vest-Agder-museet er ett av seks norske museer som har en felles
utstilling om mennesker eller grupper i vårt samfunn som blir glemt eller
fortiet. Blant annet fortellinger om fornorskning av den samiske kulturen,
om oppdragelsesanstalter, rasebiologi, kropp, tuberkulose, papirløshet og
utviklingshemming. Vi får også innblikk i hverdagen til ungdommer med
rusavhengighet gjennom deres egne bilder. Alle seks museene har bidratt
med bilder og fortellinger, og Vest-Agder-museets utstilling har blitt en
utendørsutstilling som flyttes rundt i fylket.
Den kulturelle skolesekken i Flekkefjord vil bekoste billigst mulig transport
for elever fra Gyland, Hidra og Sira skole.
Målgruppe:
Formidling:
Sted:

barnehage 5.åringer, alle
Det er utarbeidet et formidlingsopplegg på en skoletime
Utstillingen er utendørs i Sunde park

Høstferieaktiviteter 29. september og 2.oktober

HØSTFERIEAKTIVITETER
Som alltid i høstferien har vi aktiviteter for barn i Sjøbuene. På mandag
har vi snekkerverksted og lager snakkebobler, båter og mer. På torsdag er
det tid for buttons, vimpler og papirbannere. Aktivitetene er gratis
bortsett fra buttons som koster 5.-kr stykk.
Barn i alle aldere og selvsagt barnehager og SFO er velkommen.
Målgruppe:

alle

Juleverksted med Husflidslaget 29.november

JULEVERKSTED
Hvert år inviterer Husflidslaget sammen med Flekkefjord museum til
juleverksted i Sjøbuene. Lørdag før første søndag i advent er alle barn og
voksne hjertelig velkommen til å lage nydelig julepynt, og kanskje blir det
også noen flotte julegaver.
Målgruppe:

alle

Periode: 03.12. – 12.12.

FØRJULSUTSTILLING
LYS OG STJERNER
Det har blitt en tradisjon på Vest-Agder-museet Flekkefjord å ha en
temabasert førjulsutstilling for barnehager og skoleklasser i desember. I år
blir temaet lys og stjerner. Vi gleder oss allerede nå til og se alle de flotte
resultatene!
Alle materialer og former kan brukes, to - eller tredimensjonalt. Knytt
gjerne temaet opp til et eventyr eller en historie fra juletiden.
Målgruppe:
Innleveringsfrist:

alle
torsdag 27. november

Periode: hele året

HOVEDBYGNINGEN
Hovedbygningen er et fredet hus fra 1720-tallet. Det er innredet som et
borgerlig hjem fra 1800-tallet med tidstypiske møbler og interiører.
Om elevene lurer på hva et museum er, bør dere ta turen innom dette
gamle huset som er byens eldste hus. Vi kan legge opp til en morsom
opplevelse for elevene som de neppe kommer til å glemme. Det er mange
for lengst glemte gjenstander i huset som vi skal se på å finne ut hva de
ble brukt til i sin tid. Det blir en spennende runde i et unikt hus, midt i
sentrum. Omvisningen kan også ta for seg spesielle gjenstander eller tema
knyttet til læreplanen. Som for eksempel hovedlinjer i historien fra 1750
til i dag, eller ideer og strømninger i det norske samfunnet på 1800- tallet.
Museet er et ypperlig utgangspunkt for prosjekter med for eksempel vask
i gamle dager, stilhistorie, telefonhistorie, klesmoter på 17- 1800- tallet og
masse mer.
Ta kontakt så avtaler vi besøket sammen, alt etter den enkelte klasses
ønske og behov.
Målgruppe:

alle

Periode: hele året

TATJANA L.K.
For dem som ikke kjenner til Lars Kristian Gulbrandsen, eller Tatjana L.K.
Gulbrandsen som han fra 2001 kalte seg selv, har vi en flott, fast utstilling i
Sjøbuene.
Tatjana L.K. døde den 2. juli 2005, 73 år gammel. Han var en av Sørlandets
mest særpregete billedkunstnere. Han skapte seg selv, livet sitt og alt han
omga seg med om til et levende kunstverk. Person, liv og kunst gikk
sammen til en helhet. Hans kunst er representert i en rekke anerkjente
samlinger og gallerier nasjonalt og internasjonalt.
Utstillingen i Sjøbuene har hovedvekt på Tatjana L.K. sin kunst. Men man
kan også møte han, kledd i mange ulike antrekk, se han i full
menneskestørrelse, ta en titt på rommet hans på Sundeheimen og
beundre en del av hans mangfoldige samling med smykker, vesker og sko.
I februar har alle 4. og 9. klassinger i Flekkefjord opplegg igjennom Den
kulturelle skolesekken på museet med Tatjana L.K..
Målgruppe:

De som ikke omfattes av Den kulturelle skolesekken,
men gjerne ønsker å komme på utstillingen, ta kontakt
med museet og avtal tid. Besøket blir tilrettelagt til hver
enkelt klasses behov.
Opplegget varer to skoletimer med omvisning i
utstillingen og kunstverksted.

Periode: september, oktober

KANON BRA
PÅ GRØNNES
Hvem vet egentlig at kanonene på Grønnes batteri er fra Napoleonskrigene? Hva ble de brukt til i sin tid? Var det til å forsvare Flekkefjord
under krigen, mot sjørøvere eller tyver? Sannheten skal fram, og vi
avslører gamle myter og skaper kanskje nye…
Opplegget varer i en klokketime og inneholder historie, fortellinger, leker,
skattejakt og et sjørøververksted.
Man kan fint bruke anledningen til en flott tur til Grønnes. Nyte sjøen,
leke i strandkanten, spise god lunsj eller grille noen pølser.
Målgruppe:

Barnehage / 1.-4. klasse

Periode: hele året

BYVANDRING
i Flekkefjord
Allerede i småskolen skal elevene bli kjent med skulptur og arkitektur i
nærmiljøet. Læreplanen følger opp med alt fra stilarter og hustyper,
byggeskikk og klasseforhold til en historisk analyse. Noe av det kan godt
være utgangspunkt for en byvandring.
Vi tilpasser byvandringen til hver enkelt klasses behov for
undervisningen. Enten det handler om byggeskikk – gamle og nye hus,
skulpturer, torg, gater eller historien om byen.
Vandringen er som regel en skoletime i Flekkefjord sentrum. En hyggelig
og lærerik måte å bli kjent med sin egen by.
Egnet til alle skoletrinn - hele året.
Ta kontakt med museets pedagog, så planlegger vi vandringen sammen,
alt etter klassets behov og valg av tema.

Periode: mai – oktober

TOKT MED SOLSTRAND
Solstrand, museets fiskeskøyte, er bygd på Svege båtbyggeri i Flekkefjord i
1936. Gjennom Den kulturelle skolesekken i Flekkefjord vil alle 5.
klassinger i Flekkefjord kommune få være med på tokt med skøyta i
september. Turen inneholder fortellinger fra lokal kysthistorie, fisking og
ulike aktiviteter om bord og på land i Sandvikstrand (Farsund kommune).
Vi lager bål, steker dagens fangst og pølser.

De som ikke omfattes av Den kulturelle
skolesekken, men gjerne ønsker å ha
en tur med Solstrand, ta kontakt med
museet og avtal tid.
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