John Bauer, Bianca Maria och trollen, 1913, Foto: Bukowskis. Bild beskuren.

Skolprogram högstadiet och gymnasiet
Våra skolprogram anpassas efter elevernas ålder och levandegör konsten med
utgångspunkt i skolans läroplan. Vi vill skapa engagerande möten med konsten
och främja elevernas kreativitet.

Nyheter våren 2021
Digital visning
Boka en digital rundvisning av Trollbunden -John Bauer och den magiska naturen
eller Prins Eugens Sällskapsvåning där vi visar och berättar om konsten online.
Visningarna genomförs i Teams och pågår i 45 min.
Digital bildvisning med workshop i bildanalys
Samtliga skolprogram för högstadiet och gymnasiet kan bokas i form av en digital
bildvisning i PowerPoint som kombineras med en workshop i bildanalys.
Workshopen genomförs i form av ett grupparbete där eleverna får öva sin förmåga
att se, analysera och samtala om konst. Programmet tar ca 60 min. och genomförs i
Teams eller skolans digitala plattform.
Besök på museet
Vi planerar för att ta emot skolklasser utomhus för skulpturvandringar och temavisningar med friluftsmåleri i parken med start efter påsklovet. Om läget tillåter
kommer vi även att ta emot skolklasser inomhus på ett tryggt sätt för visning med
ateljébesök från 13/4.

Skolprogram våren 2021
JOHN BAUERS SYMBOLSPRÅK OCH DAGENS FANTASY
Med utgångspunkt i konstutställningen Trollbunden – John Bauer och den magiska
naturen utforskar vi fantasyns rötter i sagor, myter och folktro. Eleverna får analysera Bauers sagoillustrationer, nordiska naturväsen och fängslande naturskildringar
från förra sekelskiftet. Vi reflekterar över genusperspektiv och människans
förhållande till naturen i dåtid och nutid. Kan bokas t.o.m. 23/5.

Alltid på Waldemarsudde
MÖT WALDEMARSUDDE!
Upplev prins Eugens sällskapsvåning och museets rika samlingar från sekelskiftet
1900. Vi diskuterar tidens idéströmningar med utgångspunkt i konsten och kulturarvet. Vi utforskar prinsens stämningsfulla landskap och eleverna får utveckla sin
förmåga att analysera historiska bilders uttryck.
PORTRÄTT – BILD OCH SJÄLVBILD
Selfies är ingen ny företeelse, människor har i alla tider avbildat sig själva och
varandra. Vad kan ett porträtt egentligen berätta om människan bakom bilden?
Vi analyserar porträtt i samlingen och jämför med porträttbilder i sociala medier.
GENUS OCH IDENTITET
Vi studerar porträtt och figurmåleri i museet samt parkens skulpturer ur ett
genusperspektiv. Vi övar oss i bildanalys och samtalar om bilders budskap om
sociala normer, makt och identitet i dåtid och nutid. Skolprogrammet kan
genomföras i form av en skulpturvandring i parken.

Kontakt och bokning
Vi tar emot skolklasser för bokad visning tisdag–fredag kl. 9.30–17.00.
Visning med ateljébesök/friluftsmåleri kan bokas f.o.m. 13/4 kl. 9.30 och 11.30
Det går bra att ha picknick i parken på angivna platser. Skolklasser som bokar
ateljébesök kan boka vårt matsäcksrum.
Boka på e-post: bokningen@waldemarsudde.se eller
tel. 08-545 837 20, tis–fred kl. 09.00-11.00
Avgifter
Visning 60 min: 950 kr
Visning och workshop i bildanalys 90 min: 1 200 kr
Visning och ateljé 2 tim. kan bokas f.o.m. 13/4: 1 600 kr
Visning med friluftsmåleri 2 tim. kan bokas f.o.m. 13/4: 1 800 kr
Språktillägg för visning på engelska eller tyska: 300 kr
Priserna anges netto, moms tillkommer på samtliga avgifter.
Fri entré för barn och unga t.o.m. 18 år samt medföljande lärare och assistenter.

Avgifter digitala skolprogram
Under en uppstartsperiod erbjuds våra digitala skolprogram gratis.
Digital visning 45 min. Erbjuds tisdag-fredag förmiddag: Gratis t.o.m. 26/3
Digital bildvisning med workshop i bildanalys 60 min: Gratis t.o.m. 26/3
Obs! Begränsat antal platser. Efter den 26/3 kostar våra digitala skolprogram 950 kr.
Går dina elever i åk 7-9?
Sök Skapande Skolabidrag för att delta i våra skolprogram eller boka ett mer
omfattande projekt i samråd med Elisabet Hedstrand, intendent för museipedagogik.
Lätt svenska
Alla våra skolprogram kan genomföras på lätt svenska. Vi anpassar upplägg och
innehåll efter elevernas förkunskaper.
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.

Friluftsmåleri i parken.

