Med H. C. Andersen
på lejrskole i Odense

Kære underviser
Går jeres næste lejrskole til Odense? Og tænker I at opleve H. C. Andersen i sin fødeby? Så har vi sammensat et aktivitetstilbud, som rummer 4 af byens museer, og
som samlet sender jeres elever ud på en dannelsesrejse i H.C. Andersens fodspor.
Tilbuddene kan opleves hver for sig eller i sammenhæng.
Kontakt det enkelte museum for
booking og praktiske oplysninger.

I kan komme tættere på Andersen,
hans liv og hans samtid på

• H. C. Andersens Museum
• Danmarks Jernbanemuseum
• Kunstmuseum Brandts
• Den Fynske Landsby

Grundskolens
mellemtrin
Dansk, historie
& billedkunst

H.C. Andersens liv
– få historien om manden bag eventyrerne
Kom med på en rundvisning i H. C. Andersens Museum og
hør fortællingen om digterens liv. Fra barndomsårene som
fattig skomagersøn i Odense, gennem den svære tid på vej
mod drømmenes mål i København.
I vil blive præsenteret for mennesket Andersen, hans karakteristiske fremtoning og hans sind. Digterens kreative
spændvidde vises gennem hans eventyr, fortællinger, tegninger og papirklip. Undervejs i rundvisningen kobles H. C.
Andersens oplevelser og liv til udvalgte eventyr.
Rundvisningen varer 45 minutter og henvender sig særligt
til fagene dansk og historie.

Pris: 550 kr. inkl. entré for alle (max. 28 elever)

På rejse med H. C. Andersen
på Danmarks Jernbanemuseum
Hvordan var det at rejse med tog, da jernbanen var ny?
Det ved vi bl.a. fra Andersens rejseberetninger og med
udgangspunkt i dem, tager vi jer med på en rejse tilbage
i tiden og til, hvilke tanker, forfatteren gjorde sig om sig
selv, om at rejse, om at være sammen med fremmede og
om skulle tilpasse sig det nye.

Fortællingen varer ca. 1 time og henvender sig særligt til
fagene dansk og historie.

Pris: 550 kr. inkl. entré for alle (max. 28 elever)
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Få indblik i en mindre kendt side af forfatteren og oplev
samtidig, hvordan rejser foregik på H. C. Andersens tid i
midten af 1800-tallet.

Fremkald dit eget fotografi på
Kunstmuseum Brandts
Hvis H.C. Andersen havde haft Instagram, havde hans
profil med stor sandsynlighed været fyldt med selfies. Få
mennesker var i midten af 1800-tallet mere optaget af det
fotografiske portræt end ham.
I et undervisningsforløb på Brandts, prøver vi kræfter med
det tidlige portrætfotografi. Hvad betyder det for et portræt, hvis det tager 8 minutter at eksponere billedet?
Med hjemmebyggede kameraer tager vi slow portrætter
og fremkalder dem selv i mørkekammer. Akkurat som
HCA’s husfotograf gjorde for 150 år siden.
Undervisningsforløbet varer 3 timer og henvender sig til
fagene dansk, fysik og billedkunst.

Pris: 750 kr. inkl. entré for alle (max. 25 elever)

Vores Eventyr
– på besøg i Den Fynske Landsby
I Den Fynske Landsby møder I et landsbymiljø, som det
kunne have set ud, da H. C. Andersen levede. I denne
stemningsfyldte atmosfære vil eleverne få indblik i H. C.
Andersens særlige litterære metoder, og de skal bruge deres fantasi og fortællelyst i forskellige aktiviteter, som indbyder til lærerige fortolkninger af forfatterens eventyr.
De skal lege med fortællerpositioner med udgangspunkt
i eventyret Klods Hans og til sidst skal eleverne selv skabe
deres eget eventyr, hvor de anvender H.C. Andersens greb.
Undervisningsforløbet varer 2 timer og henvender sig til
faget dansk.

Pris: 900 kr. inkl. entré for alle (max. 28 elever)

Praktiske oplysninger
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H.C. Andersen Museum
Claus Bergs Gade 11, 5000 Odense C
Booking: museum@odense.dk
eller tlf. 6551 4601
www.hcandersensodense.dk
			
Danmarks Jernbanemuseum
Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C
Booking: uvj@jernbanemuseet.dk
eller tlf. 3065 4883
www.jernbanemuseet.dk/undervisning
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Kunstmuseum Brandts
Amfipladsen 7, 5000 Odense C
Booking: formidling@brandts.dk
eller tlf. 2753 7010
www.brandts.dk
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Den Fynske Landsby
Sejerskovvej 20, 5260 Odense S
Booking: museum@odense.dk
eller tlf. 6551 4601
www.denfynskelandsby.dk
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