Løten, 30. november 2015

INVITASJON TIL CAMP MUNCH 2016
Bli med på sommerens store begivenhet! Camp Munch er en nyetablert kunstleir for
kunstinteressert ungdom i alderen 13-20 år - i Edvard Munchs barndomsparadis.
Tid:
Sted:
Tema:
Arrangør:

7. – 14. august 2016
Løten, Edvard Munchs fødested
Grafikk. Innføring i og arbeid med nye og tradisjonelle teknikker
Løten kommune

Camp Munch arrangeres som en kombinasjon av kunstleir og festival, og vil være en spennende,
lærerik, sosial og kreativ uke i Edvard Munchs navn.
Camp Munch varer fra søndag til søndag, der søndagene er reisedager. Det faglige programmet
gjennomføres fra mandag til fredag, og inneholder introduksjon til og fordypning i ulike temaer og
teknikker. Det blir også en ekskursjon til Oslo med besøk på Munch-museet og Ekely, Munchs atelier.
Kurslederne er profesjonelle kunstnere.
Lørdag 13. august arrangeres festivaldagen Camp Munch Open day. Deltakerne vil bli involvert i
forberedelser til og gjennomføring av festivalen. Festivalen er åpen, og alle ønskes velkommen til en
innholdsrik dag med utstiling, aktiviteter, underholdning og kunstnerisk aktivitet.
Opptak:
For å delta på Camp Munch må du kvalifisere deg gjennom innsendte arbeider.
Send 1-3 bilder (avfotograferinger) av egne arbeider, og en kort tekst som sier noe om hvorfor du
ønsker å delta på Camp Munch. Innsendingen gjøres digitalt via våre nettsider www.campmunch.no ,
og frist for innsending er 1. mars 2016. En jury vil avgjøre hvem som får de 20 plassene til Camp
Munch 2016.
Vedlagt følger en kort beskrivelse av Camp Munch. Hvis spørsmål, se våre nettsider eller ta kontakt.
Bli med på årets kunstskole!
Nina Halvorsen, prosjektleder Camp Munch 2016
p: +47 62 56 40 09 / e: nina.halvorsen@loten.kommune.no / w: www.campmunch.no

FAKTA OM CAMP MUNCH
Hva er Camp Munch?
Camp handler om å bo sammen, gjøre noe sammen – et faglig og sosialt fellesskap. Edvard Munch
(1863-1944); verdenskjent maler og grafiker, en tidlig representant for ekspresjonismen – og
opprinnelig fra Løten. Men Camp Munch ønsker Løten kommune å skape et tilbud som hever unge
talenter, inspirerer og gir faglig påfyll for videre satsning på kunst. Camp Munch er et tilbud av høy
faglig kvalitet, og programmet i sin helhet ledes av profesjonelle kunstnere.
Målgruppe
Kunstinteressert ungdom i alderen 13 – 20 år. Internasjonalt nedslagsfelt.
Tid og sted
7. – 14. august 2016 på Ådalsbruk i Løten, i lokaler tilknyttet Klevfos Industrimuseum.
Camp Munch planlegges gjennomført som en biennale, altså annethvert år.
Camp Munch 2016
Innføring i og arbeid med ulike grafiske teknikker. Deltakerne skal undersøke kombinasjonen
kollografi – dyptrykk, samt nye innovative uttrykk, digital bildebehandling og generelt stor utfoldelse
innen den grafiske uttrykksformen.
Foreløpig program:
Mandag 8.8.

Tirsdag 9.8.

Onsdag 10.8.

Torsdag 11.8.

Fredag 12.8.

Lørdag 13.8.

Historisk
introduksjon til
uttrykksformen
grafikk.

Forts. fra mandag.

Ekskursjon til Oslo.

Forts. fra torsdag.

Åpen festival.

Tema: Selvportrett i
kunsthistorien.

Teknikk: Kollografi

Oppgave: Lag et
selvportrett.

Besøk på Munchmuseet og
Munchs atelier på
Ekely.

Historisk og praktisk
introduksjon til
dyptrykk.

Oppgave:
Flerfarget trykk og
bruk av flere plater
på samme ark.

Utstilling med
deltakernes grafiske
arbeider.

Tema: Landskap

Teknikk: Kobber- og
plexiplater.

Oppgave: Materialprøve/testplate.
Lunch
Prøvetrykk i sort.
Fargelære og trykk
med to farger.

Lunch
Prøvetrykk i sort.
Fargelære og trykk
med to farger.

Oppgave: Lage en
trykkplate med
utgangspunkt i egne
skisser.
Lunch
Prøvetrykk og
videre bearbeiding
av plate.

Innføring i digital
bildebehandling.

Eget arbeid: Digital
bildebehanling.

Eget arbeid: Digital
bildebehandling.

Middag og pause
Kveldsaktiviteter

Middag og pause
Kveldsaktiviteter

Middag og pause
Kveldsaktiviteter

Middag og pause
Kveldsaktiviteter

Introduksjon til
monotypi, enkel
streketsing og/eller
fotopolymer
Lunch
Arbeidet fortsetter.
Print av digitale
motiver.
Festivalforberedelser
inkl. montering av
utstilling.
Middag og pause
Kveldsaktiviteter

Åpne verksteder:
- Glassmosaikk
- Animasjon
- Papirlaging
- Drager
- Grafikk
Aktiviteter og
underholdning.

Mål og læringsutbytte
Fremme interesse, anerkjennelse, kunnskap om og ferdigheter innen visuell kunst.
Stimulere skapende evner og inspirere til kunstproduksjon i en profesjonell kontekst.
Tilrettelegge for selvstendige og kreative arbeidsformer og kunstuttrykk.
Være et springbrett for fremtidige kunstnere assosiert med kvalitet, profesjonalitet og
relevans.
Praktisk informasjon
For de som tilbys plass på Camp Munch 2016, må det innbetales en deltakeravgift på 3 000 NOK
innen 1. mai 2016 for å bekrefte deltakelsen. Deltakeravgiften dekker kost, losji, undervisning,
materiell og ekskursjon til Oslo.
Deltakerne innlosjeres på Ådalsbruk skole, i gangavstand til undervisningslokalene på Klevfos
Industrimuseum. En husvert vil sørge for gode måltider, samt tilsyn av og bistand til deltakerne.
Det gis tilbud om kreative og sosiale kveldsaktiviteter.
Opptak
Send 1-3 bilder av egne arbeider, og en kort tekst som sier noe om hvorfor du ønsker å delta på
Camp Munch. Innsendingen gjøres digitalt via våre nettsider www.campmunch.no, og frist for
innsending er 1. mars 2016.
Juryen vektlegger kvaliteter som motivasjon, nysgjerrighet og interesse for kunstnerisk utviking, og
avgjør, basert på innsendt materiale, hvem som får de 20 plassene til Camp Munch 2016. Melding
om opptak offentliggjøres i etterkant av juryeringen i mars 2016, og med beskjed til registrert e-post
adresse.
Betaling
Deltakelse bekreftes ved innbetaling av 3 000 NOK til Løten kommune innen 1. mai 2016.
Dersom betaling uteblir gis plassen videre til førstemann på venteliste.
Alle betalinger skjer til Løten kommunes bankkonto. Avsender betaler evt. bankgebyr.
Kontonummer:
1865.07.00240
Merk:
Deltakeravgift Camp Munch, navn og etternavn
Betalingsfrist:
1. mai 2016

Lykke til – og velkommen til Camp Munch 2016!

