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Kvart år arrangerer 
Førdefestivalen «Bornas 
Verdsdagar». I år har 
Formgjevingslina ved 
Hafstad vidaregåande sku-
le eit prosjekt der dei skal 
samarbeide med dette 
arrangementet. 
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15.november blir «Bornas Verds-
dagar» heldt i Førdehuset. Det er eit 
arrangement der festivalen vendar 
seg til born. Hendelsen tilbyr derfor 
mange ulike verkstadar som borna 
kan delta i. Det kan til dømes vere 
songverkstad, danseverkstad, trom-
meverkstad og andre verkstadar. 
Formgjevingslina ved Hafstad vida-
regåande skule skal i hovudsak ta 
seg av trommeverkstaden. 

Lagar stemning
- Oppgåva vår er å lage stemning 
i eit rom. Det første året vi gjorde 
dette, laga vi afrikansk stemning. Då 
kledde vi eit rom med svart stoff og 
laga vi motiv på veggane. Då dei be-
søkande kom inn i rommet skulle dei 
få ei kjensle av å vere på safari med 
mange dyr, eller ved ein solnedgang. 
Vi brukte òg lyskastarar for å få den 
rette stemninga. Før ein kom inn i 
rommet, gjekk ein igjennom ein kor-
ridor pynta med tre som vi henta frå 
uteområder. Dei dekorerte vi med 
slangar og lauv som vi hadde laga, 
seier formgjevingslærar, Wenche 
Steinsvik. 

- Desse verkstadane er gjerne 
knytta til ulike land i verda. I år skal 

vi dekorere trommeverkstaden med 
inspirasjon frå Kina. Vi skal skape 
stemning etter eit kinesisk eventyr 
om korleis jorda vart til. Elevane 
har laga små modellar der dei ten-
kjer ut kva dei skal lage. Vi har invi-
tert folk som styrer festivalen til å 
sjå og plukke ut det dei synest var 
spennande med ideane vi har kome 
med. Elevane har òg fått lov til å be-
stemme, plukke ut og fordele oppgå-
ver til seg sjølv. Deretter har vi slått 
saman ideane til klassen og ideane 
til festivalen og fått eit resultat vi vil 
jobbe etter, smiler ho. 

Wenche Steinsvik legg til at om 
dei får tid skal dei òg dekorere ein 
danseverkstad, men at dei i hovud-
sak prioriterer trommeverkstaden 
med Kina som tema. Ho forklarar at 
frå tidligare år har festivalen sagt at 
formgjevingsfaget greier å dekorere 
stort, og får dermed dei største rom-
ma å dekorere.

Kreativiteten på topp
- Det er kjekt å arbeide med slike 
prosjekt. Vi får bruke kreativiteten 
vår og vist den fram slik at andre òg 
kan sjå kva vi driv med, seier elevar 
på formgjevingslina, Amalie Vie og 
Joanna Janczura. 

- Det er vi som bestemmer kva 
som skal lagast og kva som skal vere 
med på prosjektet. Vi lærer å arbei-
de sjølvstendig. Vi har delt oss sjølv 
opp i grupper, og vi vel sjølv fargar, 
materiale og alt anna som trengs. 
Klassen kjem med forslag til kva som 
skal visast fram. Det er viktig at an-
dre òg likar det vi har laga, forklarar 
Joanna.

- Og det er jo for det meste born 
som kjem, så det vi lagar må vere 

eigna for dei små, legg Amalie til.

Ikkje problemfritt
Elevane skal blant anna lage eit stort 
gullegg, ein drage, kirsebærtre med 
papirblomar, hattar, kinesisk mur, 
lanterner og kinesiske teikn. Men 
det ville vore løgn å seie at klassen 
ikkje støtar på utfordringar ved dette 
prosjektet.

- Det er mykje styr. Vi støter på 
problemer med blant anna at vi ikkje 
har nok materiale, og at ikkje alle på 
gruppa er her når det er gruppear-
beid vi held på med, seier Amalie.

- Utfordringane er mange. Det 
er òg vanskeleg å tenkje korleis ulike 
ting skal sjå ut når det gjeld størrel-
sar, fargar, form og anna. Det er rett 
og slett mykje å halde styr på, legg 

Joanna til.
- Det å komme i gang kan ta litt 

tid. Å finne materiale kan vere gan-
ske vanskeleg. Materialet vi skal 
bruke til det store gullegget, er tru-
leg det mest utfordrande i år. Prisen 
på dette her er òg ein utfordring. Vi 
hadde blant anna tenkt å bruke iso-
por på det store gullegget, men det 
blir så dyrt at det går ikkje. Vi har 
eit budsjett som vi må halde oss til. 
Kostnadane avgrensar kva slags ma-
teriale vi kan bruke. Derfor må vi ha 
høve til å finne alternative løysingar, 
forklarar lærar, Wenche Steinsvik.

Får mykje skryt
Formgjevingslina har tidligare fått 

mykje skryt for arbeidet dei har gjort 
både i samband med Førdefestivalen 
og i andre prosjekt. 

- Dette prosjektet er veldig re-
levant for formgjevingslina som går 
andre året fordi dei har valfaget 
«scenografi og kostyme». Nokre av 
måla som går på det faget er blant 
anna at dei skal utforme modellar i 
målestokk, planleggje og produsere 
enkle sceneoppsettingar, bruke far-
gar, komposisjon og materiale til å 
formidle ein bodskap og i dette til-
fellet ei stemning frå Kina. Dei skal 
bruke rekvisittar som kommunika-
sjon i scenerommet. Altså, det dei 
lagar skal kommunisere med tema-
et. Elevane skal la seg inspirere av 

gjenstandar frå kinesisk kultur. Når 
«Bornas Verdsdagar» er over, skal 
elevane analysere og karakterisere 
særtrekk ved design dei har laga til 
arrangementet.

- I tillegg til scenografien har ele-
vane fått i oppdrag å delta på sjøl-
ve dagen for å ta imot barn på dei 
ulike verkstadane og følgje dei til 
neste. Dei har òg fått i oppgåve å 
sminke borna. I år har dei allereie 
hatt eit oppdrag for Riksteateret, og 
der fekk dei mykje skryt. Derfor tar 
vi den sminka i år òg. Det blir skogs-
dyrsminke på borna i år, og det pass-
ar fint til ein av verkstadane, fortel 
Steinsvik.

Håpar på like bra resul-
tat i år
Sjølv om det kan vere tungt i pro-
sessen for elevane å kome fram til 
dagen då alt skal monterast, seier 
Steinsvik at ho trur resultatet blir like 

Hentar  
inspirasjon 
frå Kina

KJEKT PROSJEKT: Joanna Janczura og Amalie Vie er to av elevane på forgjevingslina ved Hafstad vidaregå-
ande skule som deltar i prosjektet til Førdefestivalen.

GLEDAR SEG: Lærar på formgjevingslina, Wenche Steinsvik, håpar på eit like godt resultat i år 
som i tidligare år.

FULL FOKUS: Elevane må jobbe godt for å få best muleg resultat på den tida dei har sett av til dette prosjektet. Frå venstre: Amalie Vie, Joanna Janczura og Jenny Vallestad.

Det er viktig at andre òg likar det vi har 
laga.

Joanna Janczura, elev ved Hafstad vidaregåande skule

flott i år som i tidligare år.
- Kvart år har dette vore utruleg 

bra – over forventningane. Og så er 
det jo kjekt å sjå tilbake på prosjek-
tet og sjå at det faktisk gjekk bra. Det 
inspirerer og motiverer til vidare ar-
beid i faget, smiler Steinsvik. 

Tekst & Foto: Grete Roska

Desse arrangerar Bornas 

Verdsdagar 15.november:

• Fargerike Førde

• Førde Kommune

• Førdefestivalen

Verkstader 2014

• AFRIKA MINI

• DRAGEN PAN-GU

• BOLLYWOOD

• SONGVERKSTAD

• EVENTYRHOLA

• FRIKAR-NINJA

• FELEVERKSTAD


