
Opdag din by, en kunststi imellem Værebro Park og Bagsværd, hvor børn har fået kunst, de klatrer på og mødes ved. 
Sammen med kunstrepræsentanterne fra fem lokale børneinstitutioner har Karoline H Larsen skabt idéen om en ZigZagbro, en 
Cirkelbro og en Cirkelsti i området, som ikke bare fysisk binder området sammen, men som også er med til at danne venskaber 
og samarbejde på tværs af børnehusene. Kunstværkerne kan benyttes til fri-interaktion for alle Værebro beboere og gæster i området. 
Pædagogerne fra de 5 børnehuse mødes på tværs og gør kunstaktiviteter med børnene igennem 2018 og 2019, fx Sangleg i blå cirkel. 
(øverst ses også kunstner Heine Thorhauge Mathiasen’s Flag).

Varighed: 2018. 2 år
Materialer : Asfaltspraymaling, Ral 5017. Træmaling RAL 5003. Konstruktionstræ, mdf-plader, lærketræ, klatresten, jordspyd, beslag.
Mål: Zigzagbro 12,5m lang x 3,7m bredde 2,5m højde
Mål: Cirkler 25 stk fra 1m til 3m i diameter. Zigzagbro 12,5m x 3,7m. Cirkelbro 12m x 2,7m
QR-kode: Linker til 4 video ialt 4,5min med Larsen’s kunstworkshops på broerne med børnehusene.

TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERNE
Områdeinstitutionen Skovbrynet, DAB, GAB, Afdelingsbestyrelsen Værebro Park, Gladsaxe Kommune, 
Seniorcenter Bakkegården og Statens Kunstfond. En særlig tak til kreativ medarbejder Mette Petersen og alle pædagogerne. 
Etableret af Bureau Detours Kbh. v. kunstner Benny Henningsen og AP-Leg. Certificeret ved Nordisk Legepladsinstitut.



Cirkel i Opdag din by 2018. Lokal kunstner Katarina Duedal har malet sit bidrag til cirklerne, som alle Værebroere og gæster i området frit kan benytte til udtryk. Karoline har 
haft dialog med Katarina via Facebook Kunst i Værebro Park, hvor Katarina viste interesse for at deltage og blev inviteret til åbningen og herefter inviteret til at udtrykke sig i cirklerne.
Materialer ; Asfalt spraymaling. Ral 5017. Kridtspraymaling.  Mål: 3 meter i diameter. Varighed: 2 år

Zigzagbro i Opdag din by. 2018. Materialer : konstruktionstræ, mdf-plader, lærketræ, klatresten, jordspyd. Træmaling RAL 5003. Mål: 12,5m lang x 3,7m bredde 2,5m højde
Fotograf Søren Malmose.



Zigzagbro i Opdag din by. 2018. Materialer : konstruktionstræ, mdf-plader, lærketræ, klatresten, jordspyd. Mål: 12,5m lang x 3,7m bredde 2,5m højde
Fotograf Søren Malmose.

Zigzagbro og Cirkelbro. Kunstworkshops med børnehusene som mødes på tværs. QR-kode: Linker til 4 video ialt 4,5min 



Cirkelbro i Opdag din by. 2018. Materialer : konstruktionstræ, mdf-plader, lærketræ, klatresten, jordspyd. Mål: 12m lang x 2,7m bredde op til 1,20m højde 
Tøndehus: lærkretræ 2m i diameter x 1,60m højde. Træmaling RAL 5003. Fotograf Søren Malmose.

Kropsskilte, deltagerbaseret permanent 
udsmykning, Holbæk Strandpark, 
Karoline H Larsen, 2012
Støttet af Statens Kunstfond.
Tekst fra http://vores.kunst.dk/ 
“Kropsskiltene er en legende fortolkning 
af de klassiske piktogramstandere fra 
Naturstyrelsen. Den afgørende forskel er, 
at Kropsskiltene lægger op til alt det, man 
gerne må! Karoline siger om sit værk: Jeg 
har fortolket de klassiske mørkerøde/
grønne piktogramstandere fra Natursty-
relsen og har i samarbejde med elever 
fra Nordvestsjællands Produktionsskole 
produceret 20 Kropsskilte stedspecifikt til 
Strandparken i Holbæk efter invitation fra 
Holbæk Kommune. 
Det er Strandparkens romantiske snit, 
Holbæk Fjord samt parkens dyr, planter 
og blomster, som har dannet baggrund 
for udvælgelsen af de endelige farver og 
bevægelser til de 20 Kropsskilte. Som 
gæst i strandparken inviteres man til at 
tage folderen om kropskiltene med på en 
bevægende vandring mellem Kropskiltene. 
Gør som vist på billederne og skab dit 
eget udtryk for et Måge Dyk eller Blishane 
Bask. Måske opdager man også andre dyr, 
farver og lyde undervejs, som kan inspirere 
til nye kropsbevægelser.”



Regnbuebroen, Gellerup, permanent kunstværk for Aarhus Kommune, 2018. Fotograf Søren Malmose. 
De 7 lysprojiceringer skifter flydende i alle regnbuens farver, som derved bevæger sig langsomt henover broen. Samtaler med beboere fra bestyrelserne i Gellerup og Toveshøj gav 
inspirationen til Gellerup’s egen Regnbuebro.. Se bl.a video her http://www.creativeactions.com/regnbuebroen-i-gellerup-aarhus/
Samarbejde: BRAVIDA og EL-Ministeren. Aarhus Kommune. Indstillet af Billedkunstudvalget i Aarhus Kommune.
Materialer : Rgb LEDLys armaturtype: FLC141-CC (M.X), IP66, IK08, LED 24/36W/RGBW. Sunlite DMX Controler. Mål: 32m længde, 4m bredde, 2,5m højde.
Presse: https://stiften.dk/aarhus/Gellerup-har-faaet-sin-egen-regnbue-Lyser-op-naar-moerket-falder-paa/artikel/509991



Fotograf:
Øverst og højre side: Thomas Arnbo
Nederst tv: Karoline H Larsen

HjerteMix, 2016. Tekst på informationsskilt: Hjertelig velkommen til Gersagerparken. Set fra luften ligner Gersagerparken et hjerte og tunnellen er en hovedpulsåre fuld af liv. Lav dit 
eget #HjertemiX: Tryk på sorte knapper: leg med lyd og lys-streger. Tryk på røde knapper: skift farvepalet. Lydene i tunnellen er beboernes stemmer – både børn og voksne - som siger, 
hvordan de tror, deres hjerte lyder. Stregerne er malet af beboere og unge fra Klub Godset, som billede på forbindelserne imellem mennesker på kryds og tværs i Gersagerparken.  
Tunneludsmykningen ”HjertemiX” - en interaktiv fortælling i streger, lyd og lys er støttet af  TrygFonden og udført i et samarbejde mellem beboere, kunstnere, BS61, Greve Boligselskab, 
ÅF Lighting, Greve Nord Projektet, Waves, GreveSolrødErhverv, Greve Kommune. Kunstnere: Helle Hove og Karoline H. Larsen Lyd: Astrid Randrup Maledage: Benny Henningsen



Fælles Drømme / Collective Dreams, Karoline H Larsen, Kunst i Sollys, kurator Dorthe Rugaard, ARKEN, 2015
Materiale: Hulahopringe genbrug, akryl snor polykordel. Stålwire, ophæng. Mål: varierende fra største ca. 15m højde x 4m bredde til mindste ca 10m højde x 3m bredde.
100 borgere fra Vejleåparken i Ishøj tog del i samskabelsen af 4 stor-skala Fælles Drømme installeret imellem træerne i Ishøj Strandpark. Kernegruppen af deltagere var 25 kvinder fra 
integrationsprojektet “I tråd med Verden” ITMV. Ringene var fri til at deltagerne kunne gøre et udtryk med snorene, enten alene eller i samarbejde, og med inspiration fra mig.
Jeg beskrev arbejdet med ringene for deltagerne som en slags meditation over deres ønsker og drømme, eksempelvis drømmen om at se sit barnebarn og tage på udflugt i solen, eller 
drømmen om fred i ens hjemland. Fælles Drømme er en fri fortolking af indianske drømmefangere. Cirklen kan være symbol for det enkelte menneske og fællesskab. Jo mere mangfoldigt 
i udtryk, desto mere udtryk for deltagernes selvstændige rum. Jeg betragter også Fælles Drømme som 4 enorme cellemembraner med boblende celleliv.

fotograf: Miriam Nielsen



#LærMigAtLyse, lys installation 1.december 2018 til 1. marts 2019, Smedetoften 12-14, 2400 København NV
Materialer og mål:  RgbLEDlysstrips, strømforsyning, elektrikerrør, palietter mv. varierende mål. 
På murværket uden for UngeKulturhuset Smedetoften har de unge skrevet deres yndlingsudtryk. Ordene blev inspiration til lysinstallationen #TeachMeHowToLight, hvor de unge har 
lært at arbejde teknisk med lys samtidig med at de har fået en tro på at de kan skabe lys til glæde og gavn for dem selv og deres naboer og andre, der passerer gennem nordvestkvar-
teret. Alle er velkommen forbi! Områdets unge, som har bidraget til #TeachMeHowToLight: Suhanda, Yoonis, Abdullahi, Zaid, Samahir, Omar, Feray, Emma,   Atiles og unge fra Klub Utterslev.
Støttet af Statens Kunstfond Huskunstnerordningen og Bispebjerg Lokaludvalg. Lysinstallationen er del af Copenhagen Light Festival Februar 2019 #cphlightfest


