MASTERCLASS

GULDBORGSUND DANMARKS DANNELSESKOMMUNE

Professor
Dorthe
Jørgensen

Teaterforestillingen Teatret Masken
"Den første gang"

Tema:
Kunst og kultur
som dannelse

MasterClass om
kunst & kulturs betydning
for dannelse
MasterClass om Dannelse er Guldborgsund
Kommunes nye uddannelse i dannelse.
MasterClass om Dannelse er en rejse i dannelsens 10
livsforhold, til 10 forskellige dannelsessteder, med
bogklub om 10 bøger, med 10 forskellige
dannelsesprofessorer, samt praksisnært koblet til
rejsedeltagernes righoldige videns- og virkefelter.
MasterClass om Dannelse udbydes i et strategisk
samarbejde med Roskilde Universitet og Tænketanken
Cura og munder ud i en bogudgivelse om dannelse.
De ti MasterClass af tre dage er fordelt med start i
februar 2022 og sidste MasterClass i august 2023. Hver
af de ti MasterClass koster 3.500 kr. og bliver
tilrettelagt som et lille højskoleophold.
På hver af de ti MasterClass kan deltage 20 deltagere.
De 20 pladser fordeles med 2 ledere og 2
medarbejdere fra henholdsvis skoleområdet,
dagtilbudsområdet og sundheds og omsorg samt 1
leder og 1 medarbejder fra henholdsvis borger og
branding og familie og forebyggelse.
Af hensyn til fordelingen kan én person makimalt
tilmelde sig 3 af de 10 MasterClass.
Den første MasterClass den 23-25. februar 2022 sætter
fokus på kunsten og kulturens betydning for dannelse.
Info og tilmelding: Simon Kristensen, mail
sikr@guldborgsund.dk, telefon 25 18 00 11.

Bogklub og
Samtalesalon om
dannelse

FAKTA OM
MASTERCLASS
Kunsten og kulturens
betydning for dannelse.
MasterClass på Teatret
Masken, 23-25.02.2022.
Åbent for alle ansatte i
Guldborgsund Kommune.
Se teaterforestillingen "Den
første gang".
Undervisning ved professor
Dorthe Jørgensen om
"Dannelse til æstetisk liv,
læring og tænkning."
Indføring i scenekunst.
Bogklub: Peter Kemps bog
"Løgnen om dannelse".
Samtalesalon om dannelse.
"Debatten" mellem politiker,
en debattør og en
forvaltningschef.
Udflugt til Culthus Kulturfabrikken.
Pris: 3.500 kr.
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MasterClass på Teatret Masken, 23-25.02.2022

MasterClass om kunst & kulturs
betydning for dannelse
Dag 1 Onsdag 23.02.2022

Dag 2 Torsdag 24.02.2022

Dag 3 Fredag 25.02.2022

9.00

Velkomst og introduktion til
MasterClass.

9.00

Bogklub og Samtalesalon om
bogen "Løgnen om dannelse".

9.00

Dannelse til æstetisk liv, læring
og tænkning. Ved professor
Dorthe Jørgensen. Teoretisk
indføring.

9.15.

Teatret Masken som
dannelsested og scenekunst
som dannelse. Vi guides ind i
universet af en skuespiller.

11.00

Kunst- og kulturperspektiv. Vi
analyserer og reflekterer over
kunstværket "Narcissus vågner".

11.00

Dialog med professoren.
Deltagere stiller spørgsmål og
går i dialog med professoren.

12.00

Teaterstykket "Den første gang".
Vi går i teatret og ser
forestillingen.

12.00

Frokost og højskolesang

12.00

Frokost og højskolesang

13.00

Frokost og højskolesang

13.00

Udflugt til Kulturfabrikken.
Hvordan arbejder de med kultur
og dannelse?

13.00

Hvad er afgørende på spil for
æstetikkens plads i tiden og for
dannelse? Bud fra professoren.

14.00

Teater refleksion. Vi reflekterer
over teaterforestillingen.

15.00

Politik og forvaltning. Vi tager
"Debatten" med en politiker, en
debattør og en forvaltningschef.

14.00

Subjektivering, handling og
netværk. Hvad tage du med,
hvad gør du nu og med hvem?

15.00

Rundt om deltagerne.
Introduktiosrunde.

16.30

Tak for idag.

16.00

Tak for nu.

16.00

Tak for idag

