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Å forstå omgivelsene i en historisk sammenheng Bøkene i Kunst og formkultur dekker hovedområdene Kunst
og kultur fra Visuelle kunstfag og formkultur fra Design og arkitektur. Kunst og formkultur 1 beskriver
modernismen på 1900-tallet og fram til i dag. Kunst og formkultur 2 viser utviklingen av våre omgivelser helt
fra den gamle egyptiske kulturen og fram til og med renessansen i Europa. Gjenstander, bygninger, drakter og
kunst presenteres på en ryddig og oversiktlig måte, hvor det også legges vekt på å vise den samfunnsmessige
konteksten. Gjennom tidslinjer, oversiktshistorie, kart, oppgaver, sitater og nøye utvalgte bilder forsøker
forfatteren å gi et helhetlig bilde av denne siden ved vår historie, både i Norge og Europa fra de eldste tider og
fram til ca. 1620.
Velkommen til Under samme himmel 1-3 på nett! Under samme himmel 1-3 er et gratis nettsted for
Cappelens RLE-verk for ungdomstrinnet. Her finner du nyttige lenker og. BARNEHAGE. Som nasjonalt
ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og
kreativitet i barnehagen.
Kunst, design og arkitektur: informasjon.
Kunst, design og arkitektur er et treårig tilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du får
mulighet til. NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN. English. Kirsti Saxi,

senterleder. Foto: Frida Bringslimark. 10 ÅR MED KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN!
organisasjonen. Kulturrådet. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye
kunst- og kulturprosjekter, driver. Opplev Sørum formidler mye av det som skjer innen kultur og opplevelse i
hele Sørum. Midt i sentrum av Oslo er Norges eldste sparebankbygg skapt om til et unikt hus med seks
fantastiske scener for kulturopplevelser. Mylderfestivalen 2017. Lørdag 17. juni braker det igjen løs i
Lørenskog med fest og moro for alle barn. Og gjett om vi har mye morsomt å by på! SØNDAG
18.SEPTEMBER KL 19.00. Det blir en stor musikalsk begivenhet når Solveig Kringlebotn og Ingrid Andsnes
kommer på besøk til Valestrand Kulturkyrkje, 18. Vårt hovedmål er å bidra til etablering og positiv utvikling
for bedrifter innen kunst, kultur og andre former for kreativ virksomhet.

