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J.F. Willumsens Museum: Farvernes magi 
 
Projektets titel: 
 

  Farvernes magi  

Hvilke pulje/puljer har projektet modtaget 
støtte fra (sæt kryds):  
 

  

Pulje 1. Udvikling af museernes formidling 
 

X 

Pulje 2. Udvikling af nye undervisningstilbud 
på museerne 
 

 

Pulje 3. Forskning i formidling  
 

 

Pulje 4. Brugerundersøgelser 
 

 

Pulje 5. International erfaringsudveksling 
 

 

Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger 
projektet på? 

Billedkunst  

Hvem er projektets primære målgruppe(r) 
 

Børn i alderen 5 til 8 år, heriblandt børn med 
anden etnisk baggrund end dansk 

Hvad er projektets formål (max 300 tegn) 
 

Med afsæt i farvelæren, formidlet gennem 
teater og billedkunst, at sætte fokus på 
temaet “mangfoldighed” som noget positivt 
og styrkende, der vedrører alle børn uanset 
kulturel, etnisk og religiøs baggrund. At få 
kontakt til etniske grupper, som vi ellers ikke 
ser på museet, og at give børnene inspiration 
og mulighed for at udfolde sig kreativt 
sammen i stor skala.    

Hvilke formidlingsformer er projektet baseret 
på? 
 

Skuespil, sang, dans, billedsamtale, 
værkstedsarbejde, udstilling, individuelle 
opgaver 

Hvad er projektets resultater og 
læringsudbytte (max 300 tegn) 
 

Ca. 675 børn i aldersgruppen deltog i 
projektet. Alle lærte noget om at blande 
farver og om farver og følelser, og alle fik 
udfoldet sig kreativt med stor entusiasme, 
men kun de lidt større børn forstod at kæde 
hele forløbet sammen. Samspillet mellem 
teater og billedkunst var en fantastisk 
dynamo. Museet fik tættere kontakt til de 
velintegrerede dele af det lokale 
indvandrermiljø.  

PRAKTISKE OPLYSNINGER  
Kontaktperson 
 

Annette Johansen 

Institutionens navn 
 

J.F. Willumsens Museum 

Institutionens netadresse 
 

www.jfwillumsensmuseum.dk 

Link til projekt/projektrapport 
 

I forbindelse med “Farvernes magi” har 
museet udgivet et inspirationshæfte, som er 
sendt ud til alle statsanerkendte 

http://www.jfwillumsensmuseum.dk/
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kunstmuseer. Opgaverne i hæftet kan 
desuden findes på museets hjemmeside. 
Museet kan kontaktes på tlf. 47 31 07 73 
med henblik på rekvirering af en 
projektrapport. 

Projektets samarbejdspartnere 
 

 TeaterTasken, att. Karen Nielsen, Lundevej 
14, 3600 Frederikssund, 
www.teatertasken.dk 

 

http://www.teatertasken.dk/

