OPEN CALL TIL ANIMATED LEARNING KONFERENCEN
Hvem vil du gerne møde til konferencen 2017?

Forestillinger skaber virkeligheder
Brobygning mellem kreativitet og videnskabelse i klasseværelset
Torsdag d.28. - fredag d.29. september 2017
Campus Viborg, VIA University College
Deadline for forslag: 20.februar 2017

ANIMATED LEARNING KONFERENCE
Animated Learning Konferencerne er en årlig tilbagevendende konference om kreativitet og visuelle undervisningsmetoder. Hvert år med et nyt tema. Konferencen er for lærere, pædagoger, skoleledere, pædagogiske konsulenter og fagfolk fra både skole- kunst- og kulturverdenen.
Med konferencen ønsker Animated Learning Lab (ALL) at skabe et mødested, hvor fagfolk på tværs af fag
og erhverv kan mødes omkring visioner for skolen og konkret erfaringsudveksling.
I mødet opstår samtaler, udveksles erfaringer, nye ideer fødes og samarbejder etableres.

ÅRETS TEMA 2017: Forestillinger skaber virkeligheder
–brobygning mellem kreativitet og videnskabelse i klasseværelset
“Kunst er en måde at tænke kreativt som ikke kun knytter sig til kunstnere, det er faktisk en evne som
samfundet som helhed er afhængigt af, i særlig grad når vi taler om at det danske samfund skal bevæge sig
mod et videnssamfund som er innovativt og får store ideer”
- Rane Willerslev, professor i social antropologi, Aarhus universitet.
Kreativitet og narrativitet har til alle tider og i alle kulturer været dybt forbundet med vidensskabelse,
tilegnelse af viden, ideudvikling og læring. I dag ser vi stærke tendenser til at adskille kunst og videnskab,
men kunsten kan bruges til at forstå, formidle og producere viden. Og viden kan bruges til at skabe noget
nyt i verden.
På konferencen 2017 vil vi undersøge hvad den grundlæggende forbindelse mellem kreativitet og videnskabelse må betyde for vores måder at tilrettelægge skole og læringsrum på.
Hvordan skaber vi innovative læringsmiljøer med så højt til loftet så der er plads til at eksperimentere,
til leg og til en læring som for alvor er vedkommende for de mennesker, børn som voksne, som agerer i
miljøet.
Konferencen i 2017 er, som i de tidligere år, en del af Viborg Animationsfestival (VAF). VAF er en uge fyldt
med animationsfilm fra hele verden, stærke filmfortællinger med noget på hjerte. Animated Learning
Konferencen i 2017 vil ligeledes have et internationalt perspektiv, og vi vil lade os inspirere af forskellige fortællinger fra praksisser og projekter rundt omkring i verden. Vi mødes i et fællesskab, ikke kun på
tværs af landegrænser, men også på tværs af erhverv og fagligheder, for sammen at sætte en skabende
didaktiske udvikling på dagsordenen.

HVAD ER VI UDE EFTER?
Vi vil gerne høre jeres bud på, hvem vi skal høre eller opleve til konferencen 2017.
Aktive og producerende indgange til læring og vidensdannelse er i fokus.
Vi efterlyser mennesker med mod på at arbejde med poetiske, kreative og fabulerende indgange til det
at optage- og udvikle solid viden og læring.
Dine forslag kan være både til oplæg og hands-on workshops:
- Det kan være lærere eller pædagoger, der gerne vil fortælle om deres praksis
- Det kan være forskere, der arbejder indenfor eks. hjerneforskning, leg, spil, videnskab, kommunikation.
- Det kan være udøvende kunstnere indenfor billedkunst, animation, spil, film, musik, der kan inspirere i
mødet mellem kreativitet og videnskabelse.
- Det kan være noget 4. – inspirer os!

HVORDAN SENDER DU DINE FORSLAG IND?
Du skal give en kort begrundelse for jeres ide/ønske, evt med link til hjemmeside og/eller kontakt.
Jeres begrundelse skal max. fylde en side.
Du sender dine forslag på en mail til Sia Søndergaard på sias@via.dk
Deadline for forslag er senest 20.februar 2017

Animated Learning Lab (ALL) er en del af The Animation Workshop, VIA University College, UC.
ALL har mere en 25 års erfaring i arbejdet med animation og kreative læringsprocesser i skolen.
ALL samarbejder med forskellige kultur- og uddannelsesinstitutioner: Skoler, universiteter samt private og offentlige virksomheder.
Vi har gennemført adskillige projekter til fremme af animation som didaktisk redskab og produktionsorienteret undervisning
generelt såvel i Danmark som i udlandet. Og ikke mindst er ALL et udviklende fællesskab.
Se her film om Animated Learning Lab og om konferencen 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=pbrQVyEkYO0
http://animationsfestival.dk/konferencer/#animatedlearning

