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FORORD 

Serien Din helt egen … 

Fordyb dig i kunsthistoriens højdepunkter – og gør dem til dine egne 

I serien Din helt egen … kan du fordybe dig i kendte kunstværker, og du kan arbejde videre med dem og gøre dem til 

dine egne. Du kan male og tegne, og du kan klippe og klistre og lave collager. Du kan digte videre ud fra detaljer i 

kunstværket og skabe din helt egen, originale udgave. 

Når du selv arbejder videre med et kunstværk, så lærer du det at kende på en helt særlig og personlig måde. Du vil for 

altid kunne huske det og glæde dig, når du genser det på museer, på plakater, på postkort og i bøger. 

Hent alle tegninger på www.holsteinogschmidt.dk. 

Du kan læse mere om serien på hjemmesiden www.holsteinogschmidt.dk. Her kan du også hente alle tegningerne, så 

du kan printe dem ud og skabe flere udgaver af samme kunstværk.  

Tegn på iPad 

Til serien hører også iPad-applikationen Pi Casso – Min egen kusntmalebog. Her kan du med de både enkle og 

avancerede redskaber skabe dine egne udgaver af kendte kunstværker. 

Din helt egen Skagensmalerbog 

I denne bog kan du fordybe dig i værker af tre af de mest kendte Skagensmalere: P.S. Krøyer, Michael Ancher og Anna 

Ancher. 

Du kan arbejde videre med sytten malerier, som giver dig et godt indtryk af det særlige ved de tre kunstnere.  

P.S. Krøyer er kendt for sine muntre og smukke billeder af sin familie og sine elegant klædte venner og gæster. Et af 

Michael Anchers yndlingsmotiver var de barske og heltemodige fiskere, og Anna Ancher malede ofte de lokale 

kvinders daglige arbejde i hjemmet. 

Malerierne – se dem på museet og på internettet 

Du kan se malerierne på museet: Over hvert billede og på oversigten bagest i bogen kan du se, hvor du kan finde 

malerierne, så du kan se dem i virkeligheden. Du kan også se et lille foto af dem på internettet: I søgelinjen i din 

browser skriver du maleriets titel, og derefter vælger du “billeder”. Du kan også se i Kunstindeks Danmark på 

webadressen www.kulturarv.dk/kid. Her kan du få oplysning om de kunstværker, der er i danske museers samlinger. 

Mange af malerierne kan du se på Skagens Museum, og på museets hjemmeside www.skagensmuseum.dk kan du 

læse mere om Skagensmalerne. Her kan du også finde opgaver og undervisningsmateriale for børn og unge.  
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