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Til børn & lærere: Velkommen om bord på

M/S BIBIANA, Danmarks første kunstskib for børn, er en sejlende
udstillings- og læringsplatform for børnekunst og -kultur, som i år
lægger til i en havn nær din skole!
M/S BIBIANA inviterer alle 4. - 5. klasser til et gratis undervisningsforløb om den lokale havneudvikling spækket med eventyr, bølgebrus
og virtual reality. Ship ohøj!
M/S BIBIANA
··
M/S BIBIANA er søsat af BIBIANA Danmark.
BIBIANA Danmark er en non-profit forening, der arbejder for at inspirere og undervise børn i kunst og kultur
ved at formidle verdens bedste børnebogsillustrationer
gennem nytænkende og internationale udstillings- og
undervisningskoncepter.
BIBIANA Danmark er dedikeret til fantasien og evnen til
at skabe nye verdener og nye virkeligheder.
BIBIANA Danmark tror på, at børnebogsillustrationer på
tværs af landegrænser og sprogbarrierer udfordrer vores

vante tankegange, hjælper os med at forstå hinanden og
giver os evnen til at se verden med nye øjne.
M/S BIBIANA er en sejlende kunstudstilling og læringsplatform, som i år lægger til i en havn nær dig og din
skole. Om bord bliver du inspireret af skibets fantastiske
kunstudstillinger “Sea Fairy Tales” fra det Baltiske hav og
“Sailing Tales” fra Slovakiet.

“Jeg lærte at bruge min fantasi”
Citat: dreng om bord på M/S BIBIANA 2016

HAVNEUDVIKLING
··
Formålet med M/S BIBIANAs togt i 2017 er, at børn engageres i Det Blå Danmarks store potentiale og arbejder
med havnerum for at skabe liv og inspiration til kultur i
de danske havne.

ARKITEKTUR
··
Børnene arbejder som arkitekter. Gennem opdagelser,
undersøgelser, idéudvikling og design skaber de fantasifuld arkitektur på havnen og i havet, som visualiseres via
modelbyggeri og i virtual reality.

BIBIANA Danmark formidler børns stemme, og med
projektet M/S BIBIANA sætter BIBIANA Danmark fokus
på kreative og anderledes bud på udvikling af havne.
Gennem forskellige kanaler vil børnenes bud nå ud til de
mennesker, der arbejder med havneudvikling nationalt
og internationalt.

VIRTUAL REALITY
··
I forløbet skaber børnene deres fantasiske arkitektur i et
virtual reality-studie, mens de bevæger sig rundt i deres
egen 3D-tegning.

Danmark er blandt de fem største søfartsnationer, når det
kommer til handelsflåden i dag. 10 % af den oversøiske
verdenshandel transporteres på dansk kontrollerede skibe.
Trods det har de danske havne i dag begrænsede agangsforhold. Derfor besøger M/S BIBIANA hele Danmark og
bidrager til mødet med en vigtig del af vores kulturarv.

I Virtual Reality kan den enkeltes idéer øjeblikkeligt blive
til virkelighed, hvilket giver uanede kreative muligheder.
Kun fantasien sætter grænser. Andre kan efterfølgende
træde ind i børnenes arkitektur.

Illustration: Maara Vint, Estland

UNDERVISNINGSFORLØB
··
Skoleforløb “Den Eventyrlige Havn”
Målgruppe: 4. - 5. klasse
Varighed: 2 dage.
Første dag: 2 timer på havn. Anden dag: 2,5 timer på skib.
I skal selv transportere jer til havnen begge dage.
Forberedelse: Elevmateriale, lærervejledning samt film
Se undervisningsfilm på www.msbibiana.dk
Alle undervisningsforløb er gratis og baseret på mål fra
fagene dansk, matematik, billedkunst, samfundsfag,
geografi.
Eftermiddagsforløbet er tilpasset målgruppen 15 - 18 år.
M/S BIBIANA har åben for offentligheden kl 10 - 17.
Tilmelding, sejlplan mv. www.msbibiana.dk

Eftermiddagsforløb “Unge Havnearkitekter”
Målgruppe: Andre grupper fx. ældre klasser, ungdomsuddannelser, efterskoler (max 20 pers.)
Varighed: to timer på skib, mandag - fredag kl 14 - 16
I skal selv transportere jer til havnen.
Forberedelse: Elevmateriale, lærervejledning samt film
Se undervisningsfilm på www.msbibiana.dk
KONTAKT
··
BIBIANA Danmark
Ørestads Boulevard 55 B
2300 København S
Tlf.: 29880882
E-mail: ida@bibianadanmark.dk

M/S BIBIANA er søsat af BIBIANA Danmark og realiseret gennem generøs støtte fra Nordea-fonden.
En særlig tak til henholdsvis Estlands og Slovakiets ambassader i Danmark, Estonian Children’s Literature Centre i Talinn samt vores samarbejdspartner og store inspirationskilde BIBIANA, International House of Arts for Children i Bratislava, Slovakiet.

