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Våra skolprogram anpassas efter elevernas ålder och levandegör konsten med utgångspunkt i
skolans läroplan. Skolprogrammen involverar dialog och flera sinnen genom lekfulla inslag.
Vi vill främja barns kreativitet och skapa engagerande möten med konsten. Har du egna
önskemål kan vi ordna ett besök som passar just din klass.
Friluftsmåleri i Grez-sur-Loing
Upplev friluftsmåleri av skandinaviska och anglosaxiska konstnärer verksamma i den lilla byn
Grez-sur-Loing under sent 1800-tal. Vi utforskar ljusets och färgens skiftningar i landskapsmåleriet.
I parken målar vi egna landskap med inspiration från träden, ängarna och vattnet. Visning med friluftsmåleri kan bokas från 2/4–14/6.
Med färg för ögonen!
Vi studerar färglära och utforskar den samtida konstnären Björn Wessmans färgstarka bildvärld. Här
möts landskapsvyer från olika platser med olika ljus och klimat i samma målning. Upplev Sydfrankrikes
soldränkta blommor mot Sveriges vintervita fjäll. I parken målar vi egna landskap vid stafflier med
glödande färger! Kan bokas 2/4–24/5.

Alltid på Waldemarsudde
Målarprinsen på Waldemarsudde
Gå på upptäcktsfärd genom slottet och lyssna till berättelsen om prins Eugen. Upplev hans friluftsmåleri
och stämningsfulla landskap från förra sekelskiftet. Eleverna får öva sin bildförståelse och samtala om
konst med olika budskap. Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys eller med friluftsmåleri i vår vackra park.
v. g. v.

Myter i konstens värld
Upplev sagornas och myternas värld på Waldemarsudde. Här möter vi segerns gudinna Nike, den
modige hjälten Herakles och Strömkarlen i sin mäktiga fors. Vi funderar över vilken roll myter spelar
i dåtid och nutid. Eleverna får lära sig mer om antikens gudar och gudinnor och samtidigt öva sin
bildförståelse. Visningen kan kombineras med ett ateljébesök där eleverna får skapa egna gudar.
Årstiderna i konstnärens trädgård
Följ med på en trädgårdsvandring och upplev samspelet mellan konsten och planteringarna på
Waldemarsudde. Vi berättar om prins Eugen och Carl von Linné som båda finns avbildade i parken.
Med utgångspunkt i Linnés lära utforskar vi säsongens blommor och träd. Vi upplever trädgården
med konstnärens blick och modellerar blommor och blad i lera i ateljén.
Molnskåda på Waldemarsudde
Välkommen till ett skolprogram som kombinerar konst och naturvetenskap. Gå på molnskådning
tillsammans med författaren Linnéa Krylén som skrivit en handbok för molnskådare. Spana på moln
i prins Eugens målningar och i slottsparken. I ateljén skapar barnen sina favoritmoln i blandteknik.
Stora bubbliga stackmoln eller kanske ljusa lätta fjädermoln?
Skapande skola
Samtliga skolprogram hos oss kan bokas inom ramen för Skapande skola. I vår ateljé erbjuder vi skapande
verksamhet med olika uttryck och konstnärliga material. Hos oss kan du även boka mer omfattande
projekt som planeras i samråd med vår intendent för museipedagogik.

Kontakt och bokning
Visning 60 min: 900 kr + moms
Visning med workshop i bildanalys/teckning 90 min: 1 200 kr + moms
Visning med ateljé 2 tim. kan bokas från 2 april– 25 oktober: 1 500 kr + moms
Fri entré för barn och unga t.o.m. 18 år samt medföljande lärare och assistenter.
Vi tar emot skolklasser för bokad visning tisdag–fredag kl. 9.30–17.00.
Det går bra att ha picknick i parken. Skolklasser som bokar ateljébesök kan boka vårt matsäcksrum.
Boka på e-post: bokningen@waldemarsudde.se eller tel. 08-545 837 20, mån–fred kl. 10.00–12.00.
Har du frågor om skolprogrammen, kontakta vår intendent för museipedagogik:
Elisabet Hedstrand: e.hedstrand@waldemarsudde.se eller tel. 08-545 83 725
Varmt välkomna till Sveriges vackraste konstmuseum.

Stolta barn efter friluftsmåleri på Waldemarsudde. Foto: Lars Edelholm

