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Den Kulturelle skolesekken Nord Jæren våren 2019 
 

 
Winsor Blue  

Billedkunstner Anita Jakobsen 

 
Fargen er lysets barn og lyset er fargens mor, har fargeteoretikeren Itten sagt.  

Men hva er Winsor Blue? Winsor Blue er en magisk og vakker farge som elevene skal bli bedre 
kjent med under DKS-besøket. 

 

INFORMASJON OM PRODUKSJONEN 

 

Forestilling: 60 minutter felles formidling småtrinn. Maks 150 elever. 

Innhold: Forestillingen er satt sammen som en maleriutstilling av egne verk, formidling av 

disse og fortellinger fra Finnmark. Ord og rytmelek er sentral i forestillingen, der elevene 

blir invitert til aktivt å delta i dialogen om maleriene. Vi skal også sammen finne ut mer 

om den fine fargen Winsor Blue. 

 

Arena: gymsal ol. 

 

Forberedelser: Elevene skal sitte på gulvet uten sko. Tilrettelegging ved behov. Lærerne 

må være til stede og gjerne sitte sammen med elevene. Forestillingen varer i 60 minutter, 

så det må beregnes tid til og fra klasserom i tillegg. 

 

Opprigg 15 min, nedrigg 15 min 

 

Bærehjelp: Ja takk! 
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Malerverksted: 90 minutter. Maks en skoleklasse (30 elever) 
Innhold: Elevene gis en enkel innføring i farge- og materiallære. Vi maler et bilde på 
akrylpapir med akrylmaling etter musikk 
 
Arena: klasserom/musikkrom eller egnet rom med ryddige pulter og tilgang til vask, og 
CD-spiller med god lydkvalitet. Pultene skal helst stå i hestesko. 
Rigg: 30 minutter opp- og 30 minutter ned rigg i tillegg til de 90 minuttene 
malerverksted varer. 
 

Hva skolen må skaffe: Elevene har hver sitt syltetøyglass til å skylle pensel i + maleskjorte 
el.lign. for å beskytte klærne.  
 
Jeg har med maling, akrylpapir, pensler, hvite papptallerkener og maskeringsteip. 
Hvis det er behov for tilrettelegging for elever i forestilling eller i workshop, må jeg 
få beskjed om det i god tid. 
 
Om kunstner: 
Jeg er fra Porsanger i Finnmark, er bosatt i Stavanger og jobber til daglig ved Universitet i 
Stavanger, som universitetslektor i forming ved Fakultet for utdanningsvitenskap og 
humaniora. Min kulturelle arv har dype røtter i den norske, samiske og kvenske kulturen. Der 
har jeg gjennom min kunst dialoger og samtaler gjennom symbolikk rettet mot de firevinders 
folk – samene, og det tause folket - kvenene.  
Jeg jobber innen ulike retninger i kunsten gjennom billedkunst, performance og samarbeid 
med musikere. Siden våren 2003 – 2019 har jeg turnert med Den kulturelle skolesekken i flere 
fylker. 
 
Jeg ser frem til å besøke Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg og Sola våren 2019! 
 
 

   Vennlig hilsen  
Anita Jakobsen danjako@online.no mobil 911 07 703 
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