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Herlev Billedskole er for alle børn og unge,
som bor i Herlev.

komme til at ske en masse mere, ligesom der
er plads til, at du og holdet sammen får ideer.

På billedskolen er det lysten, der driver
værket. Om du har tegnet i flere år eller
aldrig sat en streg, det er underordnet. Det
vigtige er, at du har lyst til at være kreativ,
og så skal vi nok sammen sørge for, at du
udvikler dig fra det niveau, du er på, når du
starter. Undervisningen foregår på små hold,
så der er god tid til at vejlede og opmuntre
dig. På billedskolen møder du også andre
med samme interesse som dig, og sammen
med dem lærer du en masse nyt i en rar og
inspirerende atmosfære i vores lyse billedkunstlokale. Så bliver du glad af at blande
farver, male, bygge, lime, klippe, konstruere,
modellere, lave skulpturer, tegne eller få
gode ideer og lave sjove projekter, og kan du
lide at fordybe dig, så er billedskolen måske
noget for dig.

Mandag til torsdagsholdene starter
kl. 15.15 og slutter kl. 17.45
Fredagsholdet starter kl. 14.30 og
slutter kl. 17.00
Billeddrama starter kl. 17.15 og
slutter kl. 20.15
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 17. maj til den 27. maj,
samt gå ind på www.herlevbilledskole.dk og
tilmelde dig ved at følge anvisningerne, så
hurtigt som muligt og senest d. 27.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.

På billedskolen taler vi også om, hvordan
forskellige kunstneres værker påvirker os, og
om hvilke teknikker de har brugt og h
 vilken
stemning værkerne sætter os i.

Inden sommerferien vil alle få besked, om
de er optaget på billedskolen og om hold
dannelserne.
Vi glæder os til at se dig på billedskolen.

I vores program kan du læse lidt om, hvad
billedskolens undervisere har af ideer til
det hold, du vil gå på. Der er ikke plads til
at skrive alt, så regn endelig med, at der vil
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Signe Dahlerup
Leder af Herlev Billedskole
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SÆSON 2018-2019
beløbet betales ved opstart.

Sæsonen starter 1. september 2018 og fortsætter for alle hold 30 undervisningsgange
undtaget Billeddrama, se side 17. Billedskolen
følger herlevskolernes almindelige ferieplan,
og undervisningen slutter i starten af maj
2019 med vores store forårsudstilling.
Læs mere om de forskellige hold på de følgende sider.

Du vil, sammen med optagebrevet, modtage
information om, hvorledes betalingen kan
foregå via pengeinstitut eller netbank. Betaling inden 1. september 2018. Betaling for
anden del af sæsonen skal foretages inden d.
1. januar 2019. Betalingen dækker undervisningen og de almindelige materialer.

Tilmelding

Udmeldelse

Bindende tilmelding sker ved at gå ind på
www.herlevbilledskole.dk og følge anvisningerne her.

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

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.

Mere information
•	Herlev Billedskole er på Facebook. Vil du
finde os? Søg på ”Herlev Billedskole”.
•	Du kan også gå ind på vores hjemmeside
www.herlevbilledskole.dk. På hjemmesiden finder du bl.a. mere information om
den enkelte underviser.

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.

•	Herlev Billedskole har også undervisning
for voksne. Se mere på vores hjemmeside
under ”Klippekortet”.

Betaling
Betaling for hele året udgør kr. 1100,Opkrævning sker 2 gange á kr. 550,-

•	Som billedskoleelev vil du desuden med
jævne mellemrum modtage nyhedsbreve.

OBS! Undtagen BILLEDDRAMA. Her er prisen
for hele året kr. 550,- inklusiv pizza og hele
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INSTITUTIONER OG SKOLER
Institutioner på Herlev Billedskole

Skoleklasser kan fordybe sig

Billedskolen er også et tilbud til kommunens
børneinstitutioner.

Her vil der være mulighed for at klasser kan
arbejde med mange forskellige kunstneriske
udtryk som del af et eller flere valgfag indenfor de kreative fag eller arbejde med den billedkunstneriske del af et specifikt skoleforløb.

Her kan grupper af børn komme og sammen
med de voksne lave projekter, som kræver
plads, særlige materialer og teknikker, som
måske ikke er kendt i forvejen.

Både korte og lange forløb kan arrangeres.
Vi kan arbejde med grafiske processer og med
traditionelt og eksperimenterende maleri,
innovation og design, brugskunst, skulptur
og meget mere.

Ring/skriv til billedskolen for at høre
nærmere.

Ring/skriv til billedskolen og hør nærmere.

HOLDENE
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TEGNEHOLD 1 : 3.- 5. KLASSE
MANDAG KL. 15.15 - 17.45

TEGNEHOLD 2 : 6. -9 .KLASSE
Belinda Larsen

Kan du lide at tegne, bruge din fantasi og
udforske det kreative på nye måder, så er
dette holdet for dig. Gennem forskellige
øvelser træner vi forståelsen for 3D rum og
form, som vil kunne bruges i dine tegninger.
Du vil lære nogle generelle tegneteknikker
og færdigheder, som du kan bruge fremover.
Du får lov til at udfolde dig kreativt, eksperimentere med forskellige materialer, teknikker og stilarter.
Du vil lære at skabe tegninger af de ting
der lige er ved hånden og finde inspiration i
hverdagen til dine kreative projekter.
Den enkelte vil blive udfordret på sit niveau
og øve sig i at samarbejde med andre.

Maria Buchmann 

MANDAG KL. 15.15 - 17.45

Hvordan skaber man et billede med dybde?

Kan du lide at tegne og finde på? Har du
lyst til at lære at redigere billeder og tegne
digitalt på computeren i Photoshop?

Hvordan leder man opmærksomheden hen
på det vigtigste i billedet?

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.

Hvordan skaber man en karakter, der har
personlighed?
Det er nogle af de spørgsmål vi arbejder med,
alt imens vi hygger os med hinanden.

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 tegne
serier og animationsfilm, og du vil lære
forskellige tegneteknikker og stilarter.

I samlet flok vil vi gennemgå forskellige
temaer f.eks. : Skab din egen tegnefilmsfigur. Under havets overflade. Tegn underlige
monstre. Leg med perspektiv., Undersøg
karakter-design og dens omgivelser. Etc. Etc.
Kun fantasien sætter grænser...
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KUNSTHOLD 2 : 6.-10.KLASSE

KUNSTHOLD 1 : 3.-6.KLASSE
TIRSDAG KL. 15.15 - 17.45

Susan Lüth Hedegaard

hele taget vil du opdage, hvor meget billeder
betyder i vores hverdag og ikke mindst,
hvad der inspirerer os. Vi skal også sammen
på kunstmuseum og undersøge forskellige
kunstneriske udtryk. Ind imellem holder vi
udstillinger i fællesrummet og i Biografen
under billedskolen.

På dette hold vil jeg vise dig, hvordan man
kan bruge forskellige materialer og måder til
at lave spændende smukke og finurlige billeder på. Du skal også lave din helt specielle
kunstbog ”art book”, hvor nogle sider bliver
din opfindelse og andre inspireret af kendte
kunstnere!
Vi skal også arbejde med forskellige skulpturer, krukker og andet i ler og gips. I det

Signe Dahlerup 

TIRSDAG KL. 15.15 - 17.45

På holdet her skal vi arbejde med
kunstbøger. Du skal skabe to verdener,
måske gøre den ene grå og uhyggelig
og den anden farverig og fuld af liv.
Du skal tegne en indgangsportal. Et
spejl? Et træ? En copcake? En gul New
Yorker taxa? Du beslutter det.
Vi skal øve os i at blande farver, male
portrætter og tegne efter model. Vi
skal sammen finde konceptet og lave
udstilling om ”TID” på Herlev Bibliotek
til årets Subkultarrangement.
Vi skal arbejde i ler og papir. Vi skal
personificere træer og tegne dem med
våd tusch.
Vi skal arbejde med perspektiv i farver
og meget mere og vi skal have det
rigtig hyggeligt, mens vi fordyber os.
Vi tager også på kunstmuseum og
taler om, hvordan de kunstnere, vi skal
se, har lavet deres værker, og om de
værker siger os noget og hvorfor eller
hvorfor ikke.
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KUNSTHOLD 4 : 3.-5. KLASSE

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, malerier med striber og
streger, lommemalerier, lange malerier,
løbemalerier, malerier med mange lag,
malerier i bevægelse…
Vi skal se, om man kan kravle sig til
et billede, og om man kan passe sit
billede!
Vi skal lave malestafetter og prøve at
male med bind for øjnene… Vi skal lave
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 Picasso, Sylvester, Giacometti,
Miro - og få nogle tips og gode idéer…
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Susan lüth Hedegaard

ONSDAG KL. 15.15 - 17.45

Vi skal sammen undersøge forskellige kunstneres billeder og se på,
hvordan man kan bliver
inspireret og finde sit
helt eget udtryk i nye
malerier. Vi skal lave
mosaik/ler skulpturer i
forskellige former, både
som krukker og mere
abstrakte skulpturer.
Vi skal lave mønster
malerier, hvor du
opfinder dine egne
mønstre og bruger dine
yndlings farver. Du skal
i miniudgave indrette
et hus, som du tror det
vil se ud om 100 år.
I det hele taget kan
du på dette hold bruge
din fantasi, lære nyt om
teknikker, blande dine
egne farver og fordybe
dig i kunstens vidunderlige verden.
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KUNSTHOLD 5 : 1.-3. KLASSE
TORSDAG KL. 15.15 – 17.45

KUNSTHOLD 6 : 1.-3. KLASSE
Maria Buchmann

Kan du lide at tegne, male, bygge skøre
skulpturer og finde på?

også lave fantasi-figurer af gammelt skrot og
tingeltangel.

På dette hold skal vi arbejde med mange
forskellige materialer.

Du får din helt egen skitsebog og vi holder
en udstilling hvor din familie og venner kan
komme og se dine værker.

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 fyldt med maling. Vi skal

Og så hygger vi os med hinanden!
Husk dit malertøj.

Maria Hornshøj 

TORSDAG KL. 15.15 - 17.45

Har du lyst til at have nogle
hyggelige, sjove og kreative eftermiddage, hvor du
maler, tegner og udforsker
alle mulige kreative processer inden for billedkunst.
Så kom og vær med på
Kunsthold 6 om torsdagen.
Du behøver ikke at have
malet og tegnet før. Du skal
blot have super meget lyst
til at prøve, hvor sjovt og
spændende det kan være at
arbejde kreativt.
Vi vil arbejde med forskellige forløb, hvor vi fordyber
os i spændende maleri, eksotiske relieffer og farverige
skulpturer. Undervejs taler vi
om, hvad vi har lavet, og til
sidst laver vi en fin udstilling
med jeres værker.
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KUNSTHOLD 7 : 0. -2. KLASSE
FREDAG KL. 14.30 - 17.00

BILLEDDRAMA 1 : 6.-10.KLASSE
Signe Dahlerup

Du kommer til at bruge din fantasi - og ikke
mindst have det sjovt og hyggeligt. 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.

På det her hold vil du komme til at prøve alt
mellem himmel og jord.
Du skal tegne fugle og lave fugle ud af
malertape, du skal lære at blande alle farver
og male by og land, du skal se dit eget ansigt
og male et selvportræt, vi skal klippe en
fantasihistorie og tegne en eventyrverden og
dens hemmelig indgang. Vi skal klippe fisk og
bygge et akvarium af skotøjsæsker.

Ronnie Jeppesen og Signe Dahlerup
WORKSHOPS 1. FREDAG I MÅNEDEN KL. 17.15- 20.15
9 gange fra september til maj begge måneder inklusive
Det er nyt og spændende at blande billedkunst og drama. På disse workshops afprøver
du feltet mellem billedkunst og drama med
stor respekt for begge kunstarter. Det kan
være du skal:
- Male en karakter og derefter spille den.
- Kigge på en kendt kunstners værk og
opfinde en scene
- Male med fødderne mens du løber over
gulvet i glæde eller slæber dig afsted i sorg.
- Spille en person mens du modtager tegneundervisning
- Spille en skulptur og fortælle hvorfor den
ser ud som den gør, og hvordan den har det
- Se andre spille en scene og male stemningen.
Der undervises 9 gange fra september til maj
begge måneder inklusive. OBS! Vær opmærksom på, at på dette hold får du undervisning
af 2 lærere. Både af en billedkunstlærer og
af en dramalærer. Dette afspejles i prisen.
Vi spiser pizza hver gang i pausen. Dette er
inkluderet i prisen.
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UDSTILLING

Herlev Billedskole er stolte af, at få lov at udstille på Gammelgaard:

KOM TIL FERNISERING 17. MAJ KL 16.30 - 18.00
PÅ UDSTILLINGEN ”SE MIG”
Udstillingsperioden er 17.maj - 27. maj 2018 b
 egge dage inklusive.

TILMELDING
Tilmelding til BILLEDSKOLEN 2018-2019 så
hurtigt som muligt og senest den 27. maj
På www.herlevbilledskole.dk
kan du tilmelde dig.

Vi glæder os til at se dig!

WWW.GAMMELGAARD.DK
Gl. Klausdalsbrovej 436 • 2730 Herlev • tlf. 4452 5812

Her finder du også mange flere
oplysninger om Herlev Billedskole.

Tirsdag og onsdag kl 10-17 • Torsdag kl 10-21 • Fredag kl 10-14 • Lørdag og søndag kl 13-17
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