Kære undervisere

Her kommer lidt opdateringer om vores aktuelle, gratis undervisningsforløb og andre sjove
tilbud til børn og skoleklasser både i og udenfor skoletiden. Meget af det sker her på Utzon
Center, men der er også tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage klassen med til
Aalborg.

Del meget gerne vores nyhedsbrev med relevante kollegaer.
Vi håber at se jer til spændende og lærerige forløb. Og husk nu: Alle forløb hos os er
gratis.

I er altid velkomne til at kontakte mig ved spørgsmål til forløb eller andet
på mmk@utzoncenter.dk / tlf. +45 51 72 71 10.

Mange hilsner,
Matilde Marling Kiib
Leg- og læringschef

Konference: 'Kreativ skaberkraft med den digitale generation'
En konference om leg, læring og teknologi

D. 11. oktober inviterer Utzon Center i samarbejde med DR Viden, Videnskabsmødet samt
Skoleforvaltningen Aalborg Kommune og Nordea-fonden til den første af tre konferencer
om LEG, LÆRING OG TEKNOLOGI, hvor du kan blive klogere – og kloge dig – på,
hvordan vi sammen skaber den bedste skole med både hænder og hoved.

Konferencen er målrettet læringschefer, fagkonsulenter, fagkoordinatorer, skoleledere,
afdelingsledere, fagteamkoordinatorer, så send endelig invitationen videre til relevante
kollegaer i dit netværk. Deltagelse koster 600 kr. inkl. forplejning.

Læs mere og tilmeld jer her

I skoletiden
Rumtosset - på egen hånd
For de 3 til 13-årige

Oplev Utzon Centers nye udstilling Rumtosset. Her kan i lege, lære og bruge fantasien, i
et arkitektonisk legeland, med skæve rum, lys, røg og fed teknologi.

Udstillingen opleves på egen hånd og henvender sig til fagene: Matematik,
Natur/teknologi, Biologi og Håndværk og design.

Læs mere og tilmeld jer her

Det grønne hus
For 4.-5. klasse | Fag: Natur/teknologi

Fra efteråret 2019 tilbyder vi et nyt undervisningsforløb, hvor vi arbejder med bæredygtigt
byggeri. Der tages udgangspunkt i nogle af de skrappe krav, der er til moderne byggeri,
som isolering, indeklima og energiforbrug. Forløbet afsluttes med, at vi bygger
skalamodeller af fremtidens grønne huse.

Læs mere om forløbet her

Utzon på skolen
For 3.-6. klasse

Husk, at I også kan lære om arkitektur og design på skolen! Hent og bliv inspireret af
vores gratis undervisningsmateriale på vores hjemmeside og på DR skole. Materialet er
udarbejdet i samarbejde med DR skole og henvender sig til alle klassetrin i folkeskolen.

I fritiden
Vidste du, at man kan holde børnefødselsdag på Utzon Center?

Vi er nu klar med et nyt koncept, hvor børnene bygger fantastiske og fantasifulde rum. Vi
udnytter Utzon Centers arealer, kridter rummet op, og lader børnene slippe fantasien løs
med papkasser som byggeklodser. Her får børnene selv mulighed for at opleve det, de har
bygget på egen krop og leve sig ind I sjove konstruktioner.

Klik her for at læse mere

Nyt på Utzon Tuben
Kedelige voksne ingen adgang

Hvilken nogle redskaber bruger en arkitekt, hvorfor er skala vigtigt, når man skal bygge en
model og kan man lave et bæredygtigt hus i Sims? - Alt dette prøver vi at svare på i den
seneste video på UtzonTuben.

Klik her for at se video på UtzonTuben

Sig endelig hej...
Har du spørgsmål vedrørende Arkitektur er en leg-forløb og/eller undervisning på Utzon
Center, er du velkommen til at ringe eller skrive til os:

Matilde Marling Kiib

Julie Klok

Leg- og læringschef

Formidlingsarkitekt

Tlf.: +45 51 72 71 10

Tlf.: +45 99 82 16 02

Mail: mmk@utzoncenter.dk

Mail: jukl@utzoncenter.dk

Arkitektur er en leg præsenteres i samarbejde med
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