Kjære kulturskolerektor!
Gi en drodlingsbok til alle elever og lærere i din kulturskole

Dr o dli n ge r
kultursko l e ns s k i s s e bok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synliggjør kulturskolen i lokalsamfunnet
Synliggjør de estetiske fag i kulturskolen
Kan brukes aktivt i hverdagen og i undervisningen
Har stor verdi for barn og unge som bidrar og deres nærmiljø
Er lærerik, utviklende og identitetsskapende
Er motiverende og inspirerende
Gir mye glede, stolthet og begeistring
Er laget av, med og for barn og unge
Er Laget for kunstpedagoger og alle som jobber med estetisk fag
og læringsprosesser i kulturskolen, grunnskolen og barnehagen

Bestilling: www.kulturskoleradet.no/Kurs og bestilling
Pris: 190,- pr. stk. Bestillinger over 20 bøker, 150,- pr. stk.

Drod lin ge r
ku lt urskol e ns s k i s s e bok
Med dette drodlingsbokprosjekt ønsker Norsk kulturskoleråd å motivere til økt bruk av drodling som metode for idéutvikling
iskapende virksomhet. Målet er å inspirere til utvikling av undervisningsmetoder med drodlingskonseptet som utgangpunkt
for estetiske læringsprosesser.
Boka er unik. Den viser kunstfaglige aktiviteter og kunstnerisk arbeid fra flere kommunale kulturskoler i Norge, og har stor
verdi blant annet fordi begrepet drodling her presenteres som metode for i idéutvikling i skapende arbeid.
Det er vårt ønske at drodlingsboka kan være et bidrag til å synliggjøre estetiske fagene i kulturskolen, grunnskolen og
barnehagen. Drodlingsboka er et produkt som forhåpentligvis vil skape mye glede, stolthet og begeistring gjennom
kalenderdelen. Det skal i tillegg være en samling av skisser, motiver, aktiviteter og ideer som inspirerer.

En tegning er ikke bare en tegning. En tegning er også et avtrykk av identitet.
En tegning gir oss viktig informasjon om hvordan vi ser, hvordan vi føler, og hvordan vi tenker.
Derfor kan en tegning speile individets innerste tanker og følelsesliv. En fortelling om hvordan vi egentlig
har det. Tegning er et redskap for å bearbeide gode og vonde opplevelser,
sortere følelsene og ikke minst lære av det som skjer rundt oss.
Drodling – kulturskolens skissebok er en stimulering til tegning og drodling. Vi tegner og drodler
for å oppdage, oppfinne, kommunisere, planlegge og å handle.
Bli en drodler du også!

