
Hej 

jeg vil gerne præsentere mig selv .             

                                                                                                          

Mit navn er Antonio Viviano 

Jeg er en professionel tegneserietegner  og illustrator 

i dette tilfælde en kreativ  Pædagogmedhjælper 

i de seneste måneder har jeg fokuseret mit talent for at forberede børn i en tidlig alder 

give dem den rigtige inspiration og nye teknikker til at begynde at se mere af deres verden 

gennem farver og andre aktiviteter. 

Jeg er ikke nyt for denne type projekter , i fortiden var jeg mange gange gæst 

 i flere børnehaven og skoler, Jeg har også arbejdet mange år med Ungdomsskolen 

Frederikshavn og i Hjørring kommune. 

Jeg vil gerne tale om mit seneste projekt 

I februar 2015 Jeg startede et projekt med " Børnekulturfestival " Skagen 

Jeg studerede i fire måneder, og samtidig instruere 250 børn,  i fem forskellige børnehave 

hvor vi udforskede en verden af pirater. 

en fantastisk oplevelse, for mig og også for de institutioner  hvor jeg arbejdede 

i disse måneder  jeg fandt en ny verden  fuld af kreativitet og inspiration. 

Vi har sammen produceret omkring 50 malerier i forskellige størrelser, nogle arbejde i team, 

 sat sammen 4 eller 5 børn 

andre værker  blev fremstillet af små individuelle kunstnere 

i denne periode vi har arbejdet med en høj procentdel af humor og fantasi 

i denne atmosfære voksede  spontane nye idéer. 



og jeg blev  meget glad for at dette kunne ske. 

projektet blev  afsluttet i maj, med en stor udstilling i  Kulturhus Kappelborg sammen med de unge 

kunstnere. 

en rigtig spændende begivenhed. 

Jeg var også glad for at se ansigterne på forældrenes når de fandt ud af, hvad deres lille barn kunne skabe. 

 

Jeg vil gerne fortsætte ad denne vej... denne grund, jeg invitere dig til at starte nye projekter med mig. 

min største drøm er finde et fast job. men jeg tror, der er andre måder at starte et samarbejde. 

for videre information ... en time af din tid og en kop kaffe til mig. 

   

 

 

 

 

note. - 

i de sidste fire måneder har jeg lært at følge de mønstre og programmer, som hver børnehave følger. 

mit samarbejde vil fint være en del af din daglige tidsplan. 

 

  

 



Antonio Viviano 

55 år - Italiensk 

Jeg bor i Frederikshavn i omkring 25 år med min familie, 3 unge, min kone og to katte. 

I min fritid Jeg kan godt lide at gå ture, lave mad til mine børn, og skabe nye illustrationer. 

Jeg har en stor sans for humor, meget fleksibel og villig til at lytte til andre 

Jeg kan lide at arbejde i grupper. 

hilsen . 

Kontakt mig. 

Antonio Viviano  

Lauge Kochsvej 11  - 9900 Frederikshavn 

tlf. hjemme  -  98426252  -  mb. 30232500 

viviano@live.dk   -  vivianoart@gmail.com 

 

         Referencer 

Børnehaven Mattisborgen 

Lindevej 13 

9990 Skagen 

Børnehuset Trindelvej 

Trindelvej 6 

9990 Skagen 

Aalbæk Børnehave 

Centralvej 17 

9982 Aalbæk 

Børnehaven Fyrrekrat 

Gl. Landevej 43 

9990 Skagen 

Pilekrattet 

Cronborgvej 20 

9990 Skagen 

for flere referencer kan du kontakte -  

 John Høst Sørensen   " Kunst kultur og Skagen " joso@frederikshavn.dk  

mailto:joso@frederikshavn.dk


 

 

 

 


