NYE JULEKRYBBER.
De gamle julefortællinger, traditionelle julekrybber og børnenes nyopfundne julekrybber (2 - 3 lektioner).
Julekrybbe-værksted:
Allerførst fortæller Ingrid Hvass de smukke og dramatiske fortællinger fra juletiden: Fortællingen om pigen
Lucia, som fandt på at sætte en lyskrans i sit hår for bedre at kunne bære mad ind til de fattige, som gemte sig i
mørke klippehuler. Fortællingen om drengen Staffan som opdagede den store stjerne på himlen, da han skulle
vande hestene. Og den gamle fortælling om Maria, Jesus-barnet og Josef – ikke som vi hører den i kirken
Juleaften, men sådan som folk engang sang fortællingen for hinanden i Vestjylland. Og nisserne, dem glemmer
vi ikke! Børnene medvirker i sange og danse.
Så er det børnenes tur til at skabe NYE JULEKRYBBER. I mindre grupper skal børnene lave deres helt egne
julekrybber ud fra spørgsmål som ”Hvornår er en julekrybbe faktisk en julekrybbe?” og ”Kan en julekrybbe
måske se helt anderledes ud?” og ”Skal der være et Jesus-barn i en julekrybbe?”
Vi vil sammen inspirere og hjælpe ideerne på vej sammen med børnene. Børnene arbejder i grupper og skiftes
til at tegne julekrybber og med skrammelting og forskellige materialer at lave en julekrybbe. Afslutningen er en
JULEKRYBBE udstilling.
Hvad får børnene ud af det?
Jeg ønsker at udfordre børnenes viden og samtidig støtte deres musiske og æstetiske evner. Mit ønske er at
give dem en oplevelse ud over det sædvanlige med fortælling, sang og dans og ved at lade dem arbejde med at
skabe helt egne Julekrybber. Der vil være ’frit slaw’ med hensyn til kunstneriske nyfortolkninger af Julekrybben.
Jeg håber at børnene ved at deltage i workshoppen får ny viden om Lucia og om Julekrybben som en
spændende kulturel del af Julen, og at de får Julens fortællinger helt ind under huden.
Julekrybbe-værksted er udviklet af billedkunstner og kunstpædagog Helle Freja og fortæller Ingrid Hvass.
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