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et musisk-æstetisk laboratorium for unge 16 – 19 årige  

i Vesthimmerlands kommune 

 

MindMirror arbejder med åbne spørgsmål. Deltagerne finder svarene.  
I MindMirror er der fokus på proces, og der findes ikke rigtig og forkert. 

Det overordnede mål for projektet handler først og fremmest om at give de 
unge et rum for refleksion, hvor det kunstneriske afsæt er katalysator for 

kreativitet. Via musik og litterære tekster skal de unge arbejde med eget 
udtryk for at komme tættere på deres egen identitet. 

De to kunstnere og institutionerne arbejder ud fra et åbent mindset, hvor 
engagementet og deltagelsen i processen er målet. Der er fokus på rejsen og 

mindre på destinationen.  

På denne måde vil vi afprøve om motivationen for mestringen af et 

kunsthåndværk styrkes via behovet for at udtrykke sig. Håndværket bliver 
værktøjet for menneskelig og kunstnerisk erkendelse. 

Vi etablerer to værksteder: Et kompositionsværksted og et tekstværksted. De 

to værksteder skal under hele forløbet forholde sig til hinanden og bruge 
hinanden som afsæt og inspiration. Dialog er forudsætning for fælles proces. 

Værkstederne sættes i gang med et fælles udgangspunkt i et visuelt input. 
Deltagerne bestemmer selv i hvilken retning deres proces skal gå. De kan 

bygge ovenpå det visuelle, eller de kan stikke af i en uventet retning.  
 

Det konkrete forløb 
Deltagerne introduceres til forløbet og tankerne bag det i f.t. proces/resultat, 

muligheden for Youtube upload samt en afsluttende performance/koncert. 
Ud fra det visuelle afsæt beder deltagerne om med egne ord at beskrive de 

følelser og den stemning, der ligger bag, og hvorledes de via deres eget 
medie kan omforme dette, så det giver mening for dem selv. 

 
Der arbejdes skiftevis parallelt og på tværs af de to værksteder. I de parallelle 

forløb vil fokus primært være på det håndværksmæssige: Henholdsvis hvilke 

sproglige billeder og sætningskonstruktioner samt hvilke toner, harmonier og 
rytmer skal tages i anvendelse for bedst at udtrykke det visuelle? 

 
Inden for musikken vil der således være undervisningsmæssige nedslag i 

skalaer, harmonier og melodiske trapper og på tilsvarende vis i tekstværk-
stedet vil der blive gået i dybden med sproget. 

Når deltagerne er samlet på tværs af holdene vil vi naturligt fokusere på det 
samlede kunstneriske udtryk. 
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Mellem mødegangene får deltagerne sparring på mail, tlf og Skype. 

De to kunstnere fører logbog og lave videospots mhp dokumentation og 
evaluering. Vi opfordrer de unge til at gøre det samme. 

Forløbet afsluttes med en åben visning. Her vil pressen være inviteret. 

Som et appendix til forløbet vil vi opfordre interesserede unge, som 

repræsenterer andre kunstarter, om at digte videre på musikken og 
teksterne. 

 

Facts 

Antal mødegange: 5 
Max deltager antal pr hold: 10 

Hvornår: Efterår 2018 med introduktion forår 2018 
Interessenter:  

- Vesthimmerlands Kulturskole (arrangør) 

- Års Bibliotek 
- Vesthimmerlands Gymnasium 

- forfatter Allan Lillelund Andersen 
- komponist Viggo Steincke 

Forløbet dokumenteres med fotos, video, blog og interviews.  

 

Kunstnerens rolle 
bliver spejlet, coachen og Mesterlæreren i forhold til håndværk. 

Kunstnerne stimulerer og anderkender deltagernes kreativitet og viser dem, 
at det giver mening at udtrykke sig uanset formåen. 

Resultatet bliver en mosaik af de valg og udtryk deltagerne arbejder sig frem 
til og især deres fortællinger om rejsen.  

På denne måde vil vi forsøge at sætte skub i en dannelsesrejse, hvor 
anderkendelsen af egen kreativitet og respekt for kunstnerisk udtryk giver et 

afsæt til videre udvikling. 

 

Rekruttering 

Vi opsøger eleverne i samarbejde med Kulturskolen og Gymnasiet.  
Vi vil prioritere elever der allerede er i gang med at udtrykke sig via 

billedkunst eller musik, men de behøver ikke at have et højt niveau. 
Det vigtigste er et åbent sind og lysten til at dele deres tanker med de øvrige 

deltagere på holdene. 
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Budget 

 
Udgifter 

Administration                            3.000 

Lokaler og udstyr                       3.000 

Materialer                               2.000 

Indspilning                                4.000 

Evaluering/dokumentation/video     8.000 

Kunstnerhonorarer                        28.000 

Transport                                    5.000 

Møder                                        4.000 

Udgifter i alt              57.000 
 

Indtægter 

Sponsorer          5.000 
Egenfinansiering                8.000 

Indtægter i alt              12.000 
 

Det ansøgte beløb udgør             45.000 

 

 

 


