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SMK og Gefion

12. august 2021 Side 2

- Samarbejde etableret 2010
- Et antal venskabsklasser og lærere (årligt intromøde + løbende møder)
- En klippekortsordning
- Inddragelse af SMK i gymnasiets uv – på egen hånd
- Inddragelse af eleverne i særlige udviklingsforløb
- Eleverne kan altid komme gratis ind også dem der er over 18
- Mange er del af ULK

Eksempler på forløb
- Faste forløb (kuratering og museologi, samtidskunts etc.) 
- Q&A sessions med kuratorer og formidlere
- Testklasser
- gipSMK – afstøbningssamlingen går i byen
- Ufortalte historier



   

     
    

     
   

     

gipSMK – Afstøbningssamlingen 
går i byen. Gefion og Sankt Annæ

12. august 2021 Side 3

https://www.youtube.com/watch
?v=fe3NcoZTF8E



   

     
    

     
   

     

Ufortalte historier – stemmer fra det koloniale arkiv

12. august 2021 Side 4

https://www.youtube.com/watch
?v=fe3NcoZTF8E



   

     
    

     
   

     

9x9x9 – tværæstetisk forløb

12. august 2021 Side 5

Udviklet i samarbejde med fire gymnasie-
undervisere, to formidlere fra det Kgl. teater og 
en skuespiller

Dansk, billedkunst og drama

2 måneder. Generalprøve, tekstskrivning, 
masterclass med forfatter, dramapædagogisk 
woekshop og performance

https://www.youtube.com/watch?v=QcAh-
dD2ZTs



   

     
    

     
   

     

Det Åbne Gymnasium – et forløb om dekolonialisme, museer, kunst, 

magt og krop

12. august 2021 Side 6
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