
Susanne Ahrenkiel, selvstændig kunstner og kulturkonsulent.   

• Underviser på Kulturskolen/ Billedskolen i Viborg: klassisktegning for børn 6-14 år (3 hold), 
underviser BGK (16-26 år) og unge Talent hold (13-16 år)  

• Tværfaglig kunstnerisk samarbejde med Kulturskolen/ musikskolen i Viborg: Kunst & musik 
med børn fra 5-7 år.  

• Underviser ferie og weekend workshops, ved flere børne billedskolen 
•  Isskulptur 
• Kunst og skulptur som VALGFAG på Rødkærsbro skole. 
• Inspirator og aktiv kunstner på “2 x Strandture & Kunst”, et samarbejde med Sprogskolen 

Viborg og lærer og pædagoger for børn, ikke etniske dansker.  
• Inspirator og underviser på diverse workshops, personaleudvikling for pædagoger i Børne-

haver. 
• Pramdrager workshop, med Kulturskolen og Den Gl. Papfabrik i Bruunshåb. vi laver både i 

pap og dekorer dem og søsætter kunstværkerne. For små børn og deres familie. 
• Kørsel af Kulturbussen fremvisning og præsentation af film for børnehaver vuggestuer og dag-

plejer for The Animation Workshop ved Animationsfestival. 
• Kreativ konsulent (fra eget firma) i Billedkunst sammenhæng på diverse skoler.   
• Instruktør til Billedkunstens dag, Børsterobotter 
• Special kunst projekter / dekoration med store børn og unge på Efterskoler og Friskoler. 
• Sommerkunst skole i Halmhuset. For billedskoler på tur.  
• 10 stk Idé kufferter til Institutioner i Viborg Kommune for SMÅK (små børn og kunst) 

Børnekultur udvikling (med Kulturprinsen) :  

• Legekunst, Samarbejde med Kulturprinsen/ Viborg og småbørn institutioner (vuggestuer og 
bhv) udvikling af børnekultur.  

• Kulturspor, regionalt kulturprojekt med indskolings børn og børnehavebørn 

• 1000 ben-projekt, Kulturprinsen med kreativitet og udvikling i børnehaver, vuggestuer og 
dagpleje i hele Viborg kommune. 

• Fra puppe til sommerfugl. Klar til skole.. gennem kunst og kreativitet. Integrering og for-
beredelse af børnehave børn til skolen.  Kunstnerisk tovholder på samarbejde ml. 4 kunstner, 1 
skole, 3 daginstitutioner, Kulturprinsen og Viborg kommunes udviklingsafd. for læring og pæ-
dagogik 

• Saint & Towngates  2016-17 (Europæisk Børnekultur forberedelse til Rethink 2017). 
• Børn og Reformation 
Kunstnerisk tovholder og aktiv i samarbejde med udførelse af den 5 kreative byporte i regi Euro-
pæiske kulturbørn. I forbindelse med Århus Rethink 2017. 
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