
 

 

 
 
4 museer viser nye veje for digital kunstformidling  
 

ARoS, Johannes Larsen Museet, Storm P. Museet og Horsens Kunstmuseum går 

sammen med Billedskolen Horsens i et projekt, der skal gøre det enklere for museer 

aktivt at inddrage en bred publikumsskare live via sociale medier.  

 

Tegn din egen Storm P. opfindelse, re-design guldaldermalerier og skab collager inspireret af 

verdensklassekunstnere. Dét er bare nogle af de oplevelser, publikum kan se frem til, når 

projektet ’Sammen om kunsten – 4 museer tegner live med dig’ inviterer danskerne til at 

opleve museernes kunstskatte i et helt nyt digitalt formidlingskoncept. 

 

Med konceptet vil man som publikum ikke kunne “nøjes med” at være passiv beskuer, når de 

fire prominente museer inviterer publikum til aktivt at deltage via et TV-lignende format, som 

sendes live på Facebook. Hver udsendelse byder på et unikt indblik i museernes 

kunstsamlinger og inspirerende tegneopgaver, som publikum løser hjemmefra og uploader – 

alt sammen som en del af et digitalt fællesskab for ligesindede.  

 

Dét er et koncept, som Marianne Grymer Bargeman, formidlingschef på ARoS og partner i 

projektet, ser frem til at føre ud i livet:   

 

”Vi er meget glade for at være med i projektet, da det styrker fællesskabet og interessen for at 

tegne. At det foregår online giver alle mulighed for at deltage aktivt. Det kræver blot en 

blyant, et stykke papir og en netadgang. Samtidig aktiverer vi ARoS’ fantastiske kunstsamling 

og øger kendskabet til den. Vi lover deltagerne masser af inspiration, tricks og gode øvelser, 

og vi håber, at rigtig mange har lyst til at spidse blyanten og deltage. ” 

 

Udsendelserne live-streames via museernes egne Facebook-kanaler og Facebook-siden: 

Tegnefestival / DM i Tegning d. 4. maj, d. 8. maj, d. 25. maj og d. 6. juni. Der arbejdes også 

på muligheden for at deltage med fysisk fremmøde på museerne.  

 

Digital succeshistorie baner vejen  

Idéen til projektet opstår i kølvandet på et år, hvor Tegnefestival og DM i Tegning, som 

Billedskolen Horsens står bag, satte nye rekorder på trods af COVID-19. En aflysning af det 

oprindelige format fik Billedskolen til at gentænke tegnefællesskabets form – og rykke 

tegnefesten online. Mindre end 14 dage efter lanceredes det succesfulde Tegnefestival TV, som 

er det koncept, projektet bl.a. bygger på.  

 

”Aldrig har vi interageret med så mange børn og unge, som efter vi har rykket vores 

Tegnefestival aktiviteter online. Vi ser derfor ingen grund til, at kunstmuseerne ikke også 

skulle kunne få deltagere fra hele landet til at deltage hjemmefra i de fællesskaber, der i et 

digitalt univers kun er få klik væk”, fortæller Jannik Broz, leder af Billedskolen Horsens, som er 

initiativtager og projektleder bag projektet.  

 

Kan genskabes af andre 

Foruden erfaringer fra Tegnefestival TV kombinerer projektet det bedste fra museernes egen 

kunstformidling samt folkekære TV-shows som DR’s fællessangsprogrammer, der har haft stor 

succes med at genintroducere vores fælles sangskat. Med støtte fra Statens Kunstfond er 

målet med det digitale kunstformidlingsprojekt at skabe en metode, der kan opnå lignende 

succes i museernes verden.  

 



 

 

 

 

”Det her er en helt ny måde at inddrage museernes publikum på og vi er fuldstændig 

overbevist om, at vi i samarbejde med museerne kan skabe et koncept, som er nemt og enkelt 

at videreføre. På den måde viser vi vejen for, hvordan livestreamingen og inddragelse af 

publikum kan ramme lige ned i museernes kerneopgave, som jo netop er formidling af den 

danske kunstskat til et bredt publikum, ” uddyber Jannik Broz.  

 

I projektet vil best practice blive opsamlet, så andre museer kan gentage konceptet med de 

ressourcer og udstyr, de allerede har i huset. Formatet kan dér være mindre livestreams, der 

fungerer i kunstmuseernes travle hverdag.  

 

Projektet er blandt de større metodeudviklende projekter, som i 2020 modtog støtte fra 

Statens Kunstfond og kulturministerens pulje ’Sammen om kunsten’. Projektet er yderligere 

støttet af Spar Nord Fonden.  

 

 

Oversigt over livestreams 

 

 Tirsdag d. 4. maj kl. 18.30 – 21.00. Livestream fra Horsens Kunstmuseum på 

Facebook-siden: Tegnefestival / DM i Tegning. Titel: Sammen om kunsten – vi 

skaber collager.  

Link til begivenhed: https://fb.me/e/3VjGYV8JM  

 

 Lørdag d. 8. maj kl. 13.00 – 16.00. Livestream fra ARoS på museets egen 

Facebook-side. Titel: Sammen om kunsten – tegn live med ARoS.  

Link til begivenhed: https://fb.me/e/3zRzAmTYB  

 

 Tirsdag d. 25. maj kl. 17.00 – 20.00. Livestream fra Johannes Larsen Museet på 

museets egen Facebook-side. Titel: Sammen om kunsten – vi tegner fugle og dyr 

med Johannes Larsen Museet.  

 

 Søndag d. 6. juni kl. 14.00 – 16.00. Livestream fra Storm P. Museet på Facebook-

siden: Tegnefestival / DM i Tegning  
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Fakta om ’Sammen om kunsten – 4 museer tegner live med dig’  

 

 Projektet ’Sammen om kunsten – 4 museer tegner live med dig’ er et 

metodeudviklende projekt, som har til formål at vise helt nye veje for 

kunstmuseers digitale formidling af den danske kunstskat og signifikant hæve 

inddragelsen af publikum som aktive medskabere via sociale medier. 

 

 Partnerne i projektet er ARoS, Johannes Larsen Museet, Storm P. Museet, 

Horsens Kunstmuseum og Billedskolen Horsens, som er projektleder. 

 

 Projektet er støttet af Statens Kunstfond samt Spar Nord Fonden og er initieret 

af Billedskolen Horsens, som ligeledes står bag Tegnefestival-konceptet.  

 

 Projektperioden er fra 01.09.2020 til 14.06.2021.  

 

 

 

 

Kontakt: 

Hvis I som medie ønsker yderligere udtalelser om projektet:  

 

- Jannik Broz, leder af Billedskolen Horsens og Tegnefestival, mail: musjb@horsens.dk, 

tlf.: 40 35 33 70.   

 

Hvis I som medie ønsker at komme i kontakt med nogle af partnerne eller uddybning af 

projekt:  

- Suzanne Taylor, Kommunikations- og projektkoordinator, mail: sdta@horsens.dk, tlf.: 

41 77 24 73.   
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