
‘KREATIV FAMILIE SANKT HANS’ 23.06.18
Vær med til at skabe et kunstværk i Marselisborg Parken.
Lørdag eftermiddag d. 23/6 afholder MarselisborgCentret en kreativ familie sankt hans, 
hvor børn og legesyge voksne får mulighed for at være med til at skabe et kunstværk i 
Marselisborg Parken sammen med den lokale kunstner Marianne Tønnesen. 

Kunstværket kommer til at bestå af en række større og mindre grene, som deltagerne 
sammen med Marianne skal præge og sammensætte til et stort fælles værk. Når vi 
er færdige med værket tænder vi bål og laver snobrød, rister skumfiduser og popper 
popcorn.

Arrangementet er henvendt til alle og især århusianske børnefamiler og til børn og 
unge både med og uden funktionsevnenedsættelser. 

PROGRAM KL. 13 - 16 
13.00 - 13.20:  Velkomst og introduktion til SPARK og det kreative kunstværk 
  ved Ole Mygind, MarselisborgCentret, Andreas Tang-Brock og 
  Marianne Tønnesen. Vi mødes i Parken ved byhaverner, i tilfælde af  
  regn har vi pavilloner til overdækning.

13.20 - 16.00:  Kreativt kunstværk
  Grene dekoreres og placeres som et fælles værk under kyndig 
  vejledning af Marianne Tønnesen og Andreas Tang-Brock.

15.00 - 16.00:  Børne-bål
  Andreas tænder op i en række bålfade, så der kan laves snobrød, 
  ristes skumfiduser og poppes popcorn.

15:50 - 16.00 Afslutning 
  ved Andreas Tang-Brock og Ole Mygind

For mere information kontakt Ole.mygind@stab.rm.dk eller tlf: 21337668

Alle er velkomne!
IndSPARK JUNI faciliteres af: MarselisborgCentret, Andreas Tang-Brock, Institut for 
Kommunikation og Handikap og Spektrum Arkitekter.

ÅRSHJULET 2018

MAJ d.6.
‘Walk the park’ 
Afholdt

JUNI d.9.
‘Uvante udfordringer’
Et anderledes orienteringsløb

JUNI d. 23.
‘Kreativ Familie Sankt Hans’
Kunst, co-creation og bål

AUGUST 
‘Høstfest’
Der sankes, og et måltid tilberedes og 
spises

SEPTEMBER
‘Naturlyrik’
Kultur i parken som del af Langenæs 
Kulturfestival

OKTOBER 
‘Æblets dag’
Mostning, print og leg med parkens 
æbler

NOVEMBER
‘Græskar’
Suppe og lanterne laves ud af græskar

DECEMBER
‘Vintervarm’
Få varmen med naturlig træning

IndSPARK JUNI



Hvorfor afholdes IndSPARK?
I forbindelse med omdannelsen af 
Marselisborg Parken (SPARK) afholdes 
en række arrangementer (IndSPARK) i 
parken. IndSPARKene har til formål at 
styrke møder og fællesskaber mellem 
MarselisborgCentrets brugere og naboer 
i området samt at pege på nye måder at 
bruge parken som ramme for fællesska-
ber, bevægelse, rehabilitering, kreativt 
værksted og meget andet. 

Hvorfor 
‘Kreativ Familie Sankt Hans’?
Mange naboer til MarselisborgCentret 
ved ikke, hvad der foregår bag de røde 
mure. Og nogle føler sig ikke velkomne i 
parken. Ved at afholde ’Kreative Familie 
Sankt Hans’ forsøger vi at ’åbne parken’ 
for naboerne og skabe møder mellem 
folk med og uden funktionsevnened-
sættelser. Ved at samarbejde omkring 
skabelsen af et kunstværk, forsøger vi at 
bekæmpe forskelle og komme tættere på 
hinanden.

Hvad skal der ske?
Børn og unge med og uden funktions-
evnenedsættelse skal sammen skabe 
et kunstværk i Marselisborg Parken. 
Gennem dette samarbejde vil børn og 
unge med og uden funktionsevnened-
sættelse møde hinanden i en skabelses-
proces, hvor vi lærer hinanden at kende, 
fordomme brydes ned og vi mødes som 
ligeværdige. 

IndSPARK juni arrangeres af: 
Marselisborgcentret:
På dagen repræsenteres Marselisborg-
Centret ved konsulent, Ole Mygind.

Andreas Tang-Brock:
Andreas er uddannet cand.scient. i 
historie og idræt fra Aarhus Universitet, 
er desuden uddannet adfærdsdesigner 
og har en lederuddannelse fra Gymna-
stikhøjskolen i Ollerup. Han har stiftet 
Danmarks første slackline-forening og 
været eventudvikler i DGI-huset i Aar-
hus, og i 2016-17 var han projektleder på 
finalestævnet ved Skole OL med 12.000 
deltagere og 500 frivillige.

Andreas Tang-Brock er iværksætter og 
kan skabe rammer for fællesskab - for 
eksempel som stifter af og formand for 
foreningen Move, der arrangerer Move 
Copenhagen, Europas største bevægel-
sesfestival. Andreas Tang-Brock blev 
i 2017 valgt som nyt medlem af DGI’s 
hovedbestyrelse efter et kampvalg.

Marianne Tønnesen:
Marianne er uddannet billedkunstner fra 
bl.a Det Jyske Kunstakademi og har en 
lang række udstillinger og projekter i så-
vel ind- som udland bag sig. Desuden har 
hun fungeret som  underviser i tegning, 
maleri og blandform på kunstdaghøjsko-
ler og oplysningsforbund.

Marianne Tønnesen har altid været me-
get optaget af farven og den mulighed
der ligger i at skildre et helt univers med
følelser, stemning og musikalitet, ved
hjælp af farven alene. Farven frigjort fra
motivet.

Selvom Marianne maler abstrakt, plejer 
hun at sige, at landskabet ligger som et 
fundament inde under samtlige hendes 
malerier. ’Forstået på den måde, at den 
konstante optagethed og inspiration jeg 
får fra naturen, igennem hyppige vandre-
ture og ophold i den, sætter sig som et 
vandmærke i mig og videre ud i mine 
billeder. Naturens kraft slår igennem.’  

Institut for Kommunikation og Handikap
Institut for Kommunikation og Handicap 
er et ambulant behandlings- og rådgiv-
ningstilbud til børn, unge og voksne.

Vi er dedikerede specialister, der arbejder 
på tværs af fagligheder med udgangs-
punkt i det hele menneske for at give 
mennesker i vores målgrupper de bedste 
muligheder for at mestre deres liv.

Vi har aktiviteter inden for både det spe-
cialiserede sociale område og sundheds-
området og samarbejder tæt med de 
somatiske sygehuse samt psykiatrien. 
Vi arbejder derfor både inden for social-, 
specialundervisnings- og sundhedslov-
givningen.

Vi arbejder for, at mennesker, der har en 
kommunikativ, psykisk eller fysisk funk-
tionsnedsættelse kan deltage på så lige 
fod som muligt i familien og samfundet. 
Vi arbejder med børn, unge og voksne og 
deres familier. Derudover har vi forløb for 
familier med børn med kronisk sygdom.

YDERLIGERE INFORMATION


