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Forestillinger skaber virkeligheder
“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 tilegnelse af
viden, videnskabelse, ideudvikling og læring. I dag ser vi stærke tendenser til at adskille kunst og
videnskab, men kunsten, og kunstens væsen, bruger vi til at stille spørgsmål, forstå, formidle og producere viden og fortællinger om verden.
Årets konference byder på spændende oplæg, relevante hands-on workshops og kunstneriske
oplevelser og kredser om spørgsmålene:
Hvordan giver vi forestillingsevnen værdi?
Hvad betyder den grundlæggende forbindelse mellem kreativitet og vidensskabelse for måder
at tilrettelægge skole og læringsmiljøer på?
Hvordan sikrer vi en skolekultur som understøtter elever, lærere og pædagoger i at stille spørgsmål til eksisterende fortællinger og digte nye virkeligheder?

Filminstruktørerne Wikke og Rasmussen vil som moderatorer føre deltagerne igennem konferencen, som bl.a. indeholder:
filosof og dramatiker Anders Fogh Jensen som fortæller om det indbydes forhold mellem
forestillinger og virkeligheder.
Tegner, forfatter og filminstruktør Anders Morgenthaler som fortæller om baggrunden for og
tilblivelsen af ”Den Grønne Friskole”
Forskellige workshops hvor du bl.a. kan skabe din egen faglige animationsdokumentar, speeddate med spiludviklingskonsulenter, få hjælp til udvikling af dit eget skole-udviklingsprojekt,
få inspiration på årets Game Expo, gå i dybden med filmproduktion og kreative designprocesser mm.
Animated Learning Konferencen 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. Konferencen er et
mødested, hvor fagfolk på tværs af fag og erhverv mødes omkring visioner for skolen og konkret
erfaringsudveksling. I mødet opstår samtaler, erfaringer udveksles, nye ideer fødes og samarbejder
etableres.
Animated Learning Konferencen stiller hvert år skarpt på, hvordan vi skaber læringsmiljøer med så
højt til loftet, at der er plads til at eksperimentere, at fantasere, at give de faglige indtryk stærke
udtryk og derigennem nå en grundlæggende og dyb læring, som for alvor er vedkommende for de
børn og voksne, som agerer i miljøet. Konferencen arrangeres af Animated Learning Lab (ALL), som
er en del af The Animation Workshop/VIA University College.
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.
Mere om konferencen og tilmelding her:
http://animationsfestival.dk/konferencer/#animatedlearning

