
Billedskolens 

RULLENDE VÆRKSTED 

Ved etablering af ”Det Rullende Værksted” har  billedskolen fået mu-
lighed for at tilbyde billedkunstneriske aktiviteter, som mht. materia-
ler og faciliteter kræver resurser, der ikke nødvendigvis er til rådig-
hed i folkeskolens billedkunstlokaler. 

De 2 værksteder retter sig mod undervisning i billedkunst og hånd-
værk og design, og kan med fordel indgå og supplere i undervis-
ningsforløb. 

Kig i folderen og se, hvad vi kan tilbyde i vores rullende værksted. 
Ring til Herlev Billedskole, tlf: 44525785, og få mere at vide om mu-
ligheder og priser, som er afhængig af tidsforbrug og materialeøn-
sker. 

Forberedelsesforløb 
Selvom vores rullende værksted altid vil ledes af en af billedskolens 
kunstnere, vil anvendelsen af det altid styrkes, hvis klassens/holdets 
lærere har været gennem et forberedelsesforløb, hvor der lægges 
vægt på materiale- og værktøjskendskab, didaktiske overvejelser, 
planlægning af forløb og ikke mindst have haft fingrene i materialer-
ne. 

Vi vil derfor forsøge at lave forberedelsesforløb til begge værksteder. 
Disse forløb er afhængig af antallet af tilmeldte. 

Forberedelsesforløb: 

Raku 

Gennemføres og planlægges i fællesskab, hvis der er 5 tilmeldte.  
1. møde (2 timer): Teoretisk gennemgang af proces. Lertyper gen-
nemgås og afprøves. Emner (små figurer og beholdere) formes i for-
skellige lertyper. 
2. møde (3 timer): Gennemgang af brændeprocessen—opstilling af 
udendørs ovn. Forskellige glaseringsteknikker gennemgås og afprø-
ves. Brænding og efterbehanling. Evt. fælles planlægning af faktiske 
forløb. 
For deltagelse i forberedelsesmøder:  
900,- pr. deltager—inkl. materialer. 

Serigrafi 

Gennemføres og planlægges i fællesskab, hvis der er 5 tilmeldte. 
3 timers forberedelse. Materialer og teknikker introduceres. Trykeg-
net materiale udfærdiges og overføres til trykrammer. Tryk i forskelli-
ge farver afprøves på tekstiler og andre emner. Evt. fælles planlæg-
ning af forløb. 
For deltagelse i forberedelsesmøde:  
500,- pr. deltager—inkl. materialer. 

 



Serigrafi 
- tryk på tekstiler og andet 

 
Fra 3. klasse 

Serigrafi er en trykform, som tidligere 
krævede særlig forhold, idet arbejde 
med fotoemulsion, store rammer og 
rakler krævede både mørklægnings-
muligheder og gode vaskeforhold. I 
dag er processen enklere, men værk-
tøjet dyrere. 

Eleverne er med i hele processen, som 
indledes med at designe figur eller 
motiv. Efterfølgende overføres, ved 
hjælp af en særlig thermokopierings-
teknik, motivet til ”silken”, som mon-
teres på en trykramme. 

Farven vælges eller blandes og med 
rakel trykkes motivet på t-shirts, du-
ge, papir, forklæder, skjorter eller 
lignende. 

Den samme trykramme kan bruges 
med mange forskellige farver. 

Aktiviteten kan stå alene eller indgå i 
en større sammenhæng som element 
i faget Håndværk og Design. 

Grundpris (4 timer): 
2.200,- + materialer 

Raku 
- en spektakulær  
japansk brændeteknik 

Fra 3. klasse 

Arbejdet med ler er en todelt proces. 
Figurer og krukker produceres den før-
ste dag. Her kan indgå overvejelser om 
forskel på brugskunst, kunst og hånd-
værk. 

1-2 uger senere, efter forglødning i al-
mindelig lerovn, er vi klar til næste fa-
se, hvor de forglødede emner glaseres 
og brændes op til 1050 grader i en spe-
cialovn, som fødes af gas. De rødglæ-
dende emner tages med tang ud af ov-
nen, hvorved glasuren hurtig nedkøles 
og derved opstår små sprækkedannel-
ser i glasuren. 

Ved den efterfølgende reducering i 
metalspande fyldt med savsmul suges 
al ilt ud af leret, hvorved den sorte far-
ve opstår. Sammen med de forskellige 
glasurer opstår forunderlige farver og 
smukke krakeleringer, som bliver synli-
ge i løbet af afvaskningen af sod og 
askerester.. 

25 minutter efter vi påbegyndte bræn-
dingen kan værkerne tages i brug eller 
blot beundres. 

Grundpris (2 timer + 4 timer): 
3.500,- + materialer + evt. forglødning  


