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Välkommen till Ateljé Passagen, en pedagogisk verkstad med skapande verksamhet. 
Vi börjar i Ateljén, hälsar på varandra, värmer upp oss och startar skapandet. Konsten vi sedan tittar på i 
konsthallen tar ofta upp frågor om vår samtid och vi försöker hitta ingångar, frågor och teman som vi tror berör 
barn i förskoleåldern. Barnen får titta, tycka och reflektera kring hur en konstnär har tänkt. De får berätta och 
lyssna på andras perspektiv. En konstnär uttrycker sig på olika sätt och genom olika material t.ex. genom  
måleri, skulptur, teckning, grafik, textil, foto och film. Det kan vara abstrakt, konkret, berättande, symboliskt, 
roligt, konstigt, vackert, fult…..

Ibland har vi med oss ”saker” in i konsthallen, för att lättare kunna kommunicera med verken. Väl tillbaka i 
ateljén äter vi frukt och pausar en stund i lekhörnan. Sedan fortsätter vi att skapa kring det tema och material 
som vi/ni valt och de frågor som kommit upp. Det kan vara samma material och teknik som konstnären  
använt. Varje barn arbetar på sitt sätt med de material som dukats upp. barnen använder sin fantasi, sina 
känslor och det de minns från konstsamtalet. På slutet visar vi våra verk för varandra.

 Gruppstorlek: 7- 12 barn, gärna 2 besök med samma barn. 
 Tider: Vardagar kl. ca 9-11
 Längd: 2 h, ta gärna med en frukt
 Pris: Vid faktura 20 kr/elev. Vid kontant eller extern betalning 25 kr/elev.

Ni kan låta oss bestämma eller komma med egna önskemål om vad vi ska arbeta med. Det kanske är något tema ni håller 
på med eller något material som ni vill prova på. I vår visas flera spännande utställningar parallellt. Det blir en konstruk-
tivist som gillar matte, cirklar och kvadrater. En annan konstnär gör jättestora playmoskulpturer. Det blir humor, film, 
textilier, installationer, skulptur och måleri. Det är svårt att skriva exakt men det blir mycket att inspireras av! 

Vi kan utgå från:
 - Grundformerna: trianglar, kvadrater o cirklar, måla/konstruera 
 - barnens leksaker, dockor, varelser
 - barnens lek, pinndockor-dockteater
 - humor, känslor, ansiktsmasker

Besöksadress Nygatan 33 
Om du har frågor så ring Randi på 26 35 82 eller maila ateljepassagen@linkoping.se 

Bokning:

OBS! Bokningen öppnar 10 december, för besök 7 januari - 5 juni 2019
Varje pedagog bokar bara för sin egen klass/grupp!

Gör din bokning endast via anmälningslänken:  
www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=adc1a59b-190c-42d8-8a15-8593c02be00a
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