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VELKOMMEN
Herlev Billedskole er for alle børn og
unge, som bor i Herlev.
I vores billedskole møder du andre
med samme interesse som dig og
sammen med dem lærer du noget nyt
og er med til at udvikle spændende
ideer og nye projekter. Vi har lavet
vores værksted så spændende og
inspirerende at det er vanskeligt ikke
at få lyst til at lave billeder.
Har du lyst til at arbejde med tegning,
maleri og skulptur og blive bedre til
det, er billedskolen måske noget for
dig.
På alle holdene snakker vi om, hvordan alle de billeder vi møder i hverdagen er med til at skabe stemninger,
og hvordan de kan påvirke os.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at gå på billedskolen. Undervisningen foregår på små hold, så der
er god tid til at vejlede og støtte den
enkelte elev. I løbet af året vil vi også
arbejde med fælles temaer på alle
holdene.
I vores program kan du læse lidt om
hvad billedskolens kunstnere har af
ideer til de hold de underviser. Der er
ikke plads til alt, så regn bare med, at
der i løbet af året fyldes meget mere
på, ligesom der selvfølgelig er plads

til de ideer, du kommer med, eller
som holdet sammen får.
Vores eftermiddagshold starter kl.
15.15 og slutter kl. 17.45
Tænker du på at blive elev på billedskolen efter sommerferien, skal
du læse vores program sammen med
dine forældre, måske besøge vores
udstilling, som i år er på Gammelgaard fra den 27. april til den 18. maj,og
gå ind på herlevbilledskole.dk og tilmelde dig ved at følge anvisningerne,
så hurtigt som muligt og senest d.
18.maj.
Vi har i de senere år haft flere tilmeldinger end pladser, og vi optager og
sætter derfor elever på venteliste i
den rækkefølge, som vi modtager
tilmeldingerne.
Inden sommerferien vil alle få besked,
om de er optaget i billedskolen og
om holddannelserne.
Vi glæder os til at se
dig på billedskolen.
Niels Christensen
Billedskoleleder

SÆSON 2017-2018
Sæsonen starter 1. september 2017 og
fortsætter for alle hold 30 undervisningsgange. Billedskolen følger herlevskolernes almindelige ferieplan, og
undervisningen slutter i starten af maj
2018 med vores store forårsudstilling.
Eftermiddagsholdene
På kunstholdene får eleverne kendskab
til forskellige udtryksformer indenfor
maleri, skulptur og tegning samt mulighed for at afprøve og eksperimentere
med forskellige materialer og teknikker.
Vi kommer til at arbejde med både våde
og tørre farver, og vi lærer om, hvad de
forskellige slags farver kan bruges til.
Vi laver skulpturer i gips, ler, ståltråd
og alle mulige andre materialer, og vi
kommer til at tegne med både hårde og
bløde blyanter, kul og tusch.

Tilmelding
Bindende tilmelding sker ved at gå ind
på www.herlevbilledskole.dk og følge
anvisningerne her.
Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget. Inden sommerferien vil du modtage
oplysninger om hvilket hold, du er
blevet optaget på.
Ønsker du efter skoleårets afslutning
fortsat at gå på Billedskolen, skal du
tilmelde dig på ny, og er garanteret
en plads, hvis du tilmelder dig inden
fristens udløb.

Vores kunsthold er for dem, der kan
lide at skabe billeder og figurer. Vores
tegnehold er for dem, der er vilde med
at tegne.
På alle holdene foregår undervisningen
som en vekselvirkning mellem stillede
opgaver og temaer til mere frie udtryk.

Betaling
Betaling for hele året udgør kr. 1080,- .
Opkrævning sker 2 gange á kr. 540,- i
løbet af sæsonen. Du vil, sammen med
optagebrevet modtage information om,
hvorledes betalingen kan foregå via
pengeinstitut eller netbank. Betaling
inden 1. september 2017. Betaling for
anden del af sæsonen skal foretages
inden d. 1. januar 2018. Betalingen
dækker undervisningen og de almindelige materialer.

Billedskolen er stedet, hvor man har
mulighed for fordybelse, ro, udfordringer, møde nye venner, samt deltage
i skolens øvrige tilbud. Læs mere om
vores eftermiddagshold på side 8-15.

Udmeldelse
Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen
skal ske skriftligt - evt. via email - til
skolens kontor med mindst en måneds
varsel.

INSTITUTIONER OG SKOLER
Institutioner til maledage
Billedskolen er også et tilbud til kommunens børneinstitutioner.
Her kan grupper af børn komme og
sammen med de voksne lave billeder,
som kræver plads, særlige materialer
og teknikker, som måske ikke er kendt i
forvejen.
Vi har reserveret efteråret til maledage
i Billedskolen og på hjemmesiden kan
I læse mere om de muligheder der er.
Eller ring til Billedskolen for at høre
nærmere.

Skoleklasser kan fordybe sig
I lighed med de seneste år kan skoleklasser komme til fordybelsesdage i
billedskolen. Her vil der være mulighed
for at klassen kan arbejde med mange
forskellige kunstneriske udtryk.
Både korte og lange kurser kan arrangeres med kunstnere, som er eksperter i
netop deres måde at lave billeder på.
Vi kan arbejde med grafiske processer
og med traditionelt og eksperimenterende maleri, design, brugskunst, skulptur og meget mere.
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HOLDENE

TEGNING 1 : 3-5 KLASSE
Belinda Larsen

MANDAG KL 15:15-17:45

Kan du lide at
bruge din fantasei,
at tegne og kan du tænke dig at
gøre dine tegninger bedre, så er
dette holdet for dig.
Vi laver mange forskellige øvelser,
som træner dine tegneevner, og
som vil gøre dig bedre til at tegne.
Du vil lære om perspektiver, du vil
lære om forskellige måder at tegne
på, og du vil lære om forskellige
tegneredskaber, som du kan bruge
fremover.
Du får lov til at udfolde dig kreativt, eksperimentere med forskellige matrialer, teknikker & stilarter
og forfølge dine egne mål. Men vi
vil også opstille nogle udfordringer,
som kræver at vi skal løse dem i
fællesskab.
Uanset hvor meget du har tegnet,
og hvor trænet du er, udfordres du
der, hvor du er.
På holdet skaber vi vores egne tegnede figurer, vi tegner livet under
havets overflade, underlige monstre og fantastiske perspektiver.
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Kun fantasien sætter grænser for
hvad vi kan tegne.

TEGNING 2 : 6-9 KLASSE
Maria Buchmann

Kan du lide at tegne
og finde på? Har du
lyst til at lære at redigere billeder og
tegne digitalt på computeren i Photoshop?
På dette hold lærer du både at tegne i
hånden og digitalt, og du kan udvikle
dine tegneevner sammen med andre,
der har samme interesse som dig.
Her arbejder vi med tegning, illustration
og tegneserier, og du vil lære at bygge
en tegneserie op fra bunden med skitser, rentegning, tekst og farvelægning.
Vi lader os inspirere af professionelle

MANDAG KL 15:15-17:45

tegneserier og animationsfilm, og du
vil lære forskellige tegneteknikker og
stilarter.
Hvordan skaber man et billede med
dybde?
Hvordan leder man opmærksomheden
hen på det vigtigste i billedet?
Hvordan skaber man en karakter, der
har personlighed?
Det er nogle af de spørgsmål vi arbejder med, alt imens vi hygger os med
hinanden.

KUNSTHOLD 1 : 3-6 KLASSE
Susan Lüth Hedegaard

TIRSDAG KL 15:15-17:45

Al slags maling, ler, gips, stof, pastelkridt og meget, meget mere er nogle
af de materialer du kan komme til at
kende og udvikle på dette hold.
Jeg vil hver gang komme med et oplæg, og i perioder vil vi arbejde med
forskellige temaer. Vi laver flere udstillinger undervejs.
Du skal selvfølgelig også selv komme
med netop dine ønsker, og du vil helt

sikkert blive
udfordret for
på den måde
at blive meget bedre til at udtrykke dig
gennem kunsten.
Hvad bliver du inspireret af, og hvordan
får du det udtrykt i en skulptur eller i
det maleri du ønsker.
Vi skal også i løbet af sæsonen arbede
med design og lave serigrafi (tryk på
stof) og meget andet.
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KUNSTHOLD 2 : 6-9 KLASSE
Niels Christensen

TIRSDAG KL 15:15-17:45

På vores hold for de ældste elever
arbejder vi med alle de grundlæggende teknikker indenfor
tegning, maleri og grafik. Vi går i
dybden og lærer mere om, hvordan vi kan vise landskabets dybde
i en tegning, hvordan vi kan vise
at en bold er kugleformet og
meget andet.
Når vi maler, vil vi opdage, at det
har betydning, hvordan vi lægger
penslens strøg, og hvordan vi kan
forme et landskab ved at blande
farver.
Vi eksperimenterer og øver os,
men vigtigst af alt er, at der bliver
rigelig tid til, at alle kan arbejde
med deres egne billeder og udvikle deres eget billedsprog - deres
egen stil - og gøre erfaringer med
de materialer og teknikker, som
man synes er spændende.
En del af billedarbejdet er færdiggørelsen af vores billeder - indramning og ophængning. Vi vil
derfor forsøge at lave vores egne
mindre udstillinger i løbet af året.
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KUNSTHOLD 3 : 1-3 KLASSE
ONSDAG KL. 15.15 - 17.45

Marianne Sørensen

På mit hold skal vi lave skøre og
sjove og flotte billeder på mærkelige, men også helt almindelige
måder!
Billeder med kighul, lommemalerier, løbemalerier med dyr, malerier med striber og streger, lange
malerier, malerier i bevægelse…
Vi skal se, om man kan kravle sig
til et billede, og om man kan passe
ind i sit billede! Vi skal lave malestafetter og prøve at male med
bind for øjnene…
Måske går vi pludselig
”kop-amok”!
Vi skal lave papkassekunst, skulpturer af klart plastik og avispapir,
flade figurer af ler og finurlige
fugle i gamle strømper…
Vi skal kigge en hel del på billeder og skulpturer, som ”rigtige”
kunstnere har lavet - fx Sylvester,
Matisse, Miro og Burri - og få nogle
tips og gode idéer…

KUNSTHOLD 4 : 3-5 KLASSE
Susan Lüth Hedegaard

Dette er et hold for dig der kan lide at
tegne, male, opfinde og designe.
Hvordan får man dybde, lys og skygge i
et maleri?
Hvordan blander man fede farver?
Hvordan bliver man i det hele taget
inspireret til hvad man skal lave?
Det er alt sammen noget af det, vi arbejder med på dette hold.

ONSDAG KL. 15:15–17:45

Nye teknikker vil du helt sikkert lære og
vi undersøger også hvad andre kunstnere har arbejdet med gennem tiderne.
Vi vil også skabe spændende skulpturer
i mange forskellige materialer.
Jeg vil komme med oplæg hver gang,
men dine egne ideer og ønsker kommer
selvfølgelig også på banen.
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KUNSTHOLD 5 : 1-3 KLASSE
TORSDAG KL. 15:15–17:45

Kan du lide at tegne, male, bygge skøre
skulpturer og finde på?
På dette hold skal vi arbejde med
mange forskellige materialer.
Vi tegner og maler til historier og god
musik. Du kommer til at arbejde med
gips og ler og male store billeder hvor
du står ved et staffeli med din palette

Maria Buchmann

fyldt med maling. Vi skal også lave
fantasi-figurer af gammelt skrot og
tingeltangel.
Du får din helt egen skitsebog og vi
holder en udstilling hvor din familie og
venner kan komme og se dine værker.
Og så hygger vi os med hinanden!
Husk dit malertøj.

KUNSTHOLD 6 : 1-3 KLASSE
Susan Lüth Hedegaard

TORSDAG KL. 15.15 - 17.45

Dette er et hold, hvor du kommer til at
prøve rigtig mange forskellige ting.
Jeg vil lære dig en masse om at blande
farver, male, tegne, klippe og i det hele
taget bruge din fantasi - og ikke mindst
have det sjovt og hyggeligt.
Du kan lave billeder i 3d, lave dit eget

lille cirkus med dyr og en cirkusdirektør,
male et stort maleri af hele din familie,
forme en flot skulptur af en elefant i ler
og meget, meget mere.
Jeg vil hver gang fortælle og hjælpe dig
med, hvad vi skal lave. Nogle gange får
du tingene med hjem, når de er færdige, og andre gange bliver de udstillet
først, inden de kommer med dig hjem.
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BILLEDSKOLENS
RULLENDE
VÆRKSTED
Billedskolens rullende værksted har nu
været i drift i et år. Vi har åbnet dørene
i boligforeninger, bibliotek og i skoleklasser.
Det rullende værksted er i første omgang indrettet med værktøj og materialer til rakubrænding, serigrafi og
maleri.
Serigrafiværksted
Serigrafi kaldes også silketryk, idet det
væv der trykkes igennem er utrolig
fintmasket – som fintvævet silke var i
gamle dage. I dag benyttes kunststofvæv og processen er noget hurtigere.
Spændende at se, hvordan en tegning
kan overføres på væv, klæbes på en
ramme og trykkes på alle slags materialer. Serigrafiværkstedet kan udvides så
selve trykket indgår i en designudvikling af beklædning eller andet brugskunst.
Rakuværksted
Dette værksted kræver 2 besøg af
billedskolebussen. Ved første besøg
formes figurer og skåle i rakuler og ved

andet besøg skal emnerne glaseres og
brændes i vores udendørs rakuovne –
en spændende ild og røgfyldt proces,
som klares på mindre end en halv time
pr. brænding.
Maleværksted
Store lærreder, ekspressiv penselføring,
naturskildring. Det rullende værksted
har staffelierne, malingen, penslerne
og lærreder efter ønske.
Med billedskolens rullende værksted
kan vi ikke alene komme ud til skoler
og institutioner. Vi kan også bidrage
til en boligforenings sommerfest, en
virksomheds personaleudvikling, et
fodboldholds teambuilding og meget
mere.
Prisen for det rullende værksteds deltagelse afhænger af omfanget, deltagerantal og materialevalg.
Ring og hør nærmere om indhold og
økonomi.

Udstillingen
åbnes
Torsdag
den 27. april
- kl. 16
Alle kunstnere vil
være tilstede
Lidt vådt og tørt
til ganen
Musik og sang
- og en kort tale
Vi glæder os
til at se dig
og vise
vores billeder
fra hele verden
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TILMELDING
Tilmelding til BILLEDSKOLEN 2017-2018 så
hurtigt som muligt og senest den 18. maj
På www.herlevbilledskole.dk
kan du tilmelde dig.
Her finder du også mange flere
oplysninger om Herlev Billedskole.
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