
Et street art projekt 



Kærter, kyskager og 
 ”A whiter shade of pale” 



Alverdens streetart-projekter 



Gine-konkurrence:  
”Et postkort der bringer smilet frem” 



Ideoplæg til pudsige foto 



Der fotograferes rundt på skolen 



Mobilerne må tages i brug 



Design af personligt tags 



Træpladerne grundes 



Design overføres til plader 



Neon-farver er hjemkøbt til lejligheden 



Så kan der endelig males 



Sentenserne til bagpå søges på nettet 



Glasværkstedet er også i gang 



Efter brænding indgraveres skrift 



De færdige graffiti 



Skulpturer påbegyndes 



Først fastgøres stålbøjlen til 
betonflisen 



Derefter formes med bonsaitråd og 
nylonstrømpe 



Males med latexgrunder 



Dekoreres i pang-farver 



Prikker , striber og øjne tilføjes 



Næsten udstillingsklare 



 6. klasse arbejder sammen med sløjd 



Sammen arbejdes på skøre 
overraskelser til skolegården 



Der fabrikeres hundelorte  



Gennemsigtige bananer 



Og meget andet 



Der må beregninger til !! 



Og arbejde på tværs af værkstederne 



Nogle bliver færdige før andre 



Der bygges på dukkehuset 



Udstilling i skolegården 



Ved indgangen 



Sære bygningsværker kan studeres 



Musik og andre overraskende indslag 



En kærlig hilsen fra alle os til alle jer 
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