
Undervisningstidspunkter:Hverdage: Kl. 18.30—21.30Lørdage: kl. 10—16 (2 klip)med mindre andet er angivet

Adgang til Billedskolen:

Indgang fra trappetårn ved

tryk på billedskolens logo

eller …… (oplyses efter tilm
elding)

- erstattes med den 25. feb.

AFLYST

- erstattes med

den 25.feb

TRYK PÅ
Anders og Niels



Herlev Billedskole
Klippekort til kunsten—Sæson 2016/17

Klippekort: kr. 1200,- giver
adgang til 10 workshops i
Billedskolen

Sæsonkort: kr. 1850,- giver
ubegrænset adgang til alle
Billedskolens workshops.

Deltagelse i de særlige lørda-
ge kan tilkøbes af klippe-
kortmalere—gerne med gæ-
ster.

Kalender på bagsiden af
denne intro.

Køb af klippekort sker fra
Billedskolens hjemmeside:
www.herlevbilledskole.dk.

Vær opmærksom på at klip-
pekortet er personligt og at
det gælder til sæson 2016/17

Billedskolens administration:
Herlev Bygade 30, 1

Billedskolens værksted:
Herlev Bygade 30,2

Tlf: 4452 5785

Susan Lüth
Hedegaard
susanluth.com

Eksperimenterende
billedværksted

Alle workshops vil starte
med oplæg og demo.
(Beskrivelse udsendes som
mail et par dage inden
workshop). Det kan være
en spændende kunstner
eller teknikker og materia-
ler det kan være spænden-
de at eksperimentere med.
Spørgsmål som, ”hvor og
hvordan finder jeg inspira-
tionen til mit billedarbej-
de” og ”hvad er fortællin-
gen”, vil jeg forsøge at
vejlede i, samt give tips til,
hvordan du evt. kan fordy-
be dig hjemme.
Måske kan vi lave en ud-
smykning – måske kan vi
lave et stort fællesarbejde
som en slags opvarmning –
eller noget helt andet?
Du kan selvfølgelig også
arbejde videre på allerede
påbegyndte malerier.

Anders
Ulstrup
andersulstrup.dk

Landskaber og portrætter
i akryl

Hvordan kan man skabe et
originalt og personligt ma-
leri med udgang i en kon-
kret naturoplevelse, -
”lægge til/trække fra”,
fabulere, fantasere, stram-
me op med komposition –
farveholdning o.s.v. ?
Medbring selv det billema-
teriale, I vil arbejde ud fra,
(feriefotos, skitser, billeder,
af andres billeder o.l.)

Med udgangspunkt i foto-
grafier vil jeg indkredse
arbejdsformer omkring
portrætmaleri. Denne del
af min undervisning vil
foregå inden jul.
Vær opmærksom på, at
ikke alle fotografier vil
være velegnede til denne
arbejdsform.

Finn
Westergaard
herlevbilledskole.dk

Portrætter i olie

Her handler det om at ma-
le portrætter i olie.

Portrætmaling i olie hand-
ler om tålmodighed, for-
dybelse og koncentration.
Portrætmaling er en læn-
gere proces, hvor vi bygger
billedet op med lag på lag
og da oliemaling er længe
om at tørre, arbejder vi på
flere billeder ad gangen.
Vi maler på baggrund af
fotografier og det er der-
for vigtigt, at have por-
trætfotografier med, som
du ønsker at male efter.
Det anbefales ligeledes at I
selv medbringer små lærre-
der eller maleplader.

Peter Hesk
peterhesk.dk

Skulptur

Form STORT i gips, flamin-
go, træ og ler.
Modelér MINDRE i ler.

I efteråret arbejder vi med
store formater - tænk stort
i gipsbelagt flamingo, træ
og stentøjsler.

I foråret arbejder vi i ler
rettet mod vores rakudag i
april.
Her introduceres også en
hård flamingo, der bear-
bejdet med kniv/fil/ slib
kan være forarbejde til en
bronzestøbning. En unik
mulighed for, over en
weekend, at støbe sin egen
bronzefigur. Bronzestøb-
ning foregår i mit værksted
i Nykøbing og er tilkøb.

Annelise Pio
pio-akvarel.dk

Akvarel

Det handler om at fange
lyset, letheden og de klare
vibrerende farver i akvarel-
len,
hvad enten det handler om
landskaber, mennesker eller
blomster … om detaljerede
eller vilde abstrakte akva-
reller.
Det kan kun lade sig gøre,
hvis man kender sine farver,
sine pensler og sit papir og
ved, at kun det bedste er
godt nok.
Vi dykker ned i forskellige
emner, landskaber, blom-
ster, dyr og portrætter på
de enkelte aftner, hvor jeg
vil demonstrere og give
individuel undervisning.
Med udgangspunkt i det
figurative vil jeg også de-
monstrere abstrakt teknik
og føre den brede pensel.

Fordybelseslørdage
Tilkøb
6 timer - kr. 450,-

Croquis
· tegning
· modellering
· maleri
· akvarel
Med tryk på
· træsnit
· linol
· serigrafi

3 lørdage er afsat til noget
helt særligt, hvor 2 kunst-
nere sammen tilbyder en
workshop hvor deltagere
får mulighed for at fordy-
bes sig, eksperimentere og
udvikle sit billedsprog.

Lørdag den 19. november:
Annelise og Susan inspire-
rer til croquis på en anden
måde.
Lørdag den 4. december:
Anders og Niels sætter tryk
på med forskellige teknik-
ker.
Lørdag den 18. marts:
Finn og Peter  arbejde med
croquis i både 2 og 3 di-
mensioner.

Mere efter 1. september.

På gensyn i billedskolen.


