
 
Sett av dagen!  
Velkommen til konferanse Firing Up i Bergen fredag 9. september 2016  
Arrangør: Norske Kunsthåndverkere (NK)  
Sted: Bryggens museum, Bergen. Tid: 9.september kl. 10-16 
 
Målgruppe: skoleledere, lærere, kulturarbeidere, keramikere  
Konferansen i Bergen avholdes i samarbeid med Bergen kulturskole.  
  
Mål for konferansen:  
Konferansen i Bergen avholdes primært for å vise skoleledere og lærere hvor fascinerende 
keramikkens fagområde kan være, gjennom gode eksempler fra kunstneres praksis i skolen.   
Vi vil formulere hvor viktig det er å la også hendene forme tanken.  
Vårt håp er at flere skoleledere prioriterer fagområdet kunst og håndverk generelt og 
keramikk spesielt.   
 
Blant foredragsholdere/instruktører: Anne Britt Ylvisåker, KODE, Anne Skaansar, 
Kunsthøgskolen i Bergen, ppu, rektor Margrethe Steinholt, Eidsvoll, keramikerne Martin 
Woll Godal, Åse Kvalbein, Anne-Brit Soma Reienes, Birgit Brühl, Andrea Scholze.  
  
Bakgrunn for Firing Up:  
Erfaringer fra keramikkprosjektet Firing Up, som startet i England, har vist at elever har 
utviklet positive læringskurver i andre fag etter å ha jobbet materialbasert.  
Keramikkfaget er dessverre lite prioritert i norsk skole i dag, mens ubrukte ressurser finnes. 
Mange lærere er motivert for å ta i bruk glemt utstyr på keramikkrommet, men de trenger 
faglig hjelp og inspirasjon for å sette i gang. Det er omkring 300 keramikere tilsluttet NK. 
Disse utgjør en stor ressurs, og de er bosatt i hele landet. Med bakgrunn i dette fikk NK støtte 
fra Kulturrådet i 2015 for å starte opp Firing Up. Prosjektet hadde oppstart-konferanse på 
Kunsthøgskolen i Oslo og i Nasjonalmuseet våren 2015. Denne samlet mer enn 100 deltakere 
og var startskuddet for utprøving av samarbeidsmodellen mellom keramikere og skole høsten 
2015.   
 
Firing Up er inneværende år til stede med prosjekter i seks fylker; det blir i løpet av 
høsthalvåret 14 kunstnere i aktivitet på 14 skoler. Fire av disse, samt lærerkurs blir arrangert 
i Bergensregionen.   
 
Prosjektet Firing Up er støttet av Norsk Kulturråd, ved Kunstløftet og Kulturvern. 
I ressursgruppen: Bergen kulturskole, Bergen DKS, KODE, representanter fra Bergen Lærerhøgskole, Norske 
Kunsthåndverkeres regionlag Vest-Norge, og Kunsthøgskolen i Bergen.  

 
Fullt program og påmeldingsskjema finner du på NKs hjemmesider.    
http://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/save-date 
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