Ansøgning til Kulturens Udviklingspulje 2020
Kort ansøgning sendes til betina.toender@aalborg.dk
Projektets titel

Kort og beskrivende titel
”Animation og digital tegning” på Huset i Hasserisgade
Tegne og animere på Ipads

Kontaktoplysninger på
projektets ansvarlige /
kontaktperson

Navn, titel, adresse, cvr mv.
Aalborg Kulturskole, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg
CVR nr. 29189420
Tove Kobberå (tk-skole@aalborg.dk) 99314182

Projektets øvrige
samarbejdspartnere?
Hvem er de og hvad består
samarbejdet i?

Samarbejdspartnerne skal være indforstået med at fremgå af ansøgninger.
Ekstern underviser og 1 underviser fra Kulturskolen tilknyttet.
Den eksterne underviser har kompetencerne og den interne underviser oplæres
sammen med eleverne. De nye kompetencer kan vedkommende give videre til
kolleger i faggruppen således, at det fremover når du til flere elever.
Ekstern samarbejdspartner: The Animation Workshop, Viborg

Projektets målgruppe /
publikum?

Hvem retter projektet sig til – geografisk område, aldersgruppe e.l.
Alle børn og unge i Aalborg kommune
Et gratis tilbud til børn og unge på 5. – 9. klassetrin

Projektets idé og indhold, set
ift. puljens formål og kriterier
(projektbeskrivelse)

Jf. retningslinjerne beskrivelse af hvem, der kan søge / ikke kan søge, hvad der kan
søges til / ikke søges til mv.
Ipads er et vandt medie i skolen og eleverne efterspørger undervisning i Ipads.
Det gælder vores tegnehold, men også i den generelle billedkunstundervisning.
De tilmeldte elever kommer til at arbejde med at undersøge; hvad animation
kan og hvordan man kan bruge animation til at udtrykke, hvad man brænder
for. Der skal bygges, tegnes, formes, klippes og klistres og derigennem skabes en
visuel verden der animeres og dermed får liv. Animation som genre lever og
indgår i de fleste børn og unges egen kultur og visuelle virkelighed. At skabe en
velfungerende lille film selv, er en lang og spændende proces.
Som en del af projektet vil der herudover arrangeres en fællesevent med
forevisninger på storskærm.

Det ansøgte beløb og
projektets egenfinansiering

Der kan max søges 100.000 kr. og egenfinansieringen skal min. være 25%
Der søges til undervisning fra The Animation Workshop (Viborg) mv. + Ipads
Beløb: kr. 92.000
(egenfinansiering kr. 40.000)

Projektperiode og projektets
tids- og handleplan

Hvad skal der ske, hvornår og hvor osv.
2 timer pr uge i skoleåret
Modul 1: august - december (15 elever)
Modul 2: januar – juni (15 elever)
I alt 30 elever

Hvordan vil projektet blive
synliggjort? Videndeling?

Ift. rekruttering af målgruppe og ift. evaluering mv.
Aalborg Kulturskoles hjemmeside
Aalborg Kulturskoles Facebook

Projektets samlede budget –
indtægter og udgifter

Se vedlagte budget

Evt. andre relevante
oplysninger

Aalborg Kommune er ikke forpligtet til at udbyde dette kursus / undervisning i
billedkunst jf. gældende lovgivning. Området er alene op til beslutning i
kommunen. (I modsætning til den lovpligtige musikskoleundervisning, som er
omfattet af Musikloven)

