HERLEV BILLEDSKOLE

2020-21

Herlev Billedskole
er for alle børn og unge, som bor i Herlev.
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 inspirere dig til at gøre det lige på din måde.
På billedskolen møder du også andre med
samme interesse som dig, og sammen med
dem lærer du en masse nyt i en rar
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.
På billedskolen taler vi også om, hvordan
forskellige kunstneres værker påvirker os,
og om hvilke teknikker de har brugt, og
hvilken stemning værkerne sætter os i. 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
komme til at ske en masse mere, ligesom
der er plads til, at du og holdet sammen får
ideer.

Adresse
Herlev
Billedskole
Herlev Bygade 30
2730 Herlev
www.herlevbilledskole.dk
billedskolen@herlev.dk

Billedskoleleder
Signe Dahlerup
Tlf.: 4452 5785
Mobil: 4016 6764

Sekretær
Vibeke Christoffersen
Tlf.: 4452 5781
Tirsdag til torsdag kl.10- 15
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Mandag til torsdagsholdene starter
kl. 15.15 og slutter kl. 17.45 Fredagsholdet
starter kl 14.30 og slutter kl. 17.00
Musik og Billeddrama starter kl. 18.00 og
slutter kl. 20.00
Tænker du på at blive elev på billedskolen
efter sommerferien, skal du læse vores
program sammen med dine forældre og gå
ind på www.herlevbilledskole.dk og
tilmelde dig ved at følge anvisningerne, så
hurtigt som muligt og senest 15. juni. Vi
åbner for tilmeldinger 20. maj 2020.
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 på billedskolen og om
holddannelserne.
Vi glæder os til at se
dig på billedskolen.

Signe Dahlerup
Leder af Herlev Billedskole
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SÆSON 2020-21
Sæsonen starter 31.august 2020 og
fortsætter for alle hold 30 undervisningsgange, undtagen Musik og Billeddrama; se
side 17. Billedskolen følger Herlevskolernes
almindelige ferieplan, og undervisningen
slutter i starten af maj 2021 med vores store
forårsudstilling på Gammelgaard. Læs mere
om de forskellige hold på de følgende sider.
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.
Gentilmelding
Ønsker du efter sæson 2019-20's afslutning
fortsat at gå på billedskolen, skal du
tilmelde dig på ny, og er garanteret en
plads, hvis du tilmelder dig senest den 1.
juni 2020.

Du vil, sammen med optagebrevet modtage information om, hvorledes betalingen
kan foregå via pengeinstitut eller netbank.
Betaling inden 1. september 2020 for
1. rate. Betaling for 2. del af sæsonen skal
foretages d. 1. januar 2021. Betalingen
dækker undervisningen og de almindelige
materialer.

Udmeldelse
Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen skal
ske skriftligt - via e-mail - til skolens kontor
løbende måned plus en måned.
Undervisning for voksne
Herlev Billedskole har også undervisning for
voksne. Der undervises i grafik, portrættegning og portrætmaling, akvarel, "mixed
media", akrylmaling og i skulptur. Se mere
på vores hjemmeside under "Klippekortet".

Betaling
Betaling for hele året udgør kr. 1150,Opkrævning sker 2 gange á kr. 575,OBS! Undtagen Musik og Billedrama. Her er
prisen for hele året kr. 575- og hele beløbet
betales ved sæsonstart.
OBS! Det er gratis at gå til Musik og Billeddrama, hvis du ved sæsonstart er tilmeldt
Herlev Billedskole. Tilmelding nødvendig.
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Herlev Billedskole er på Facebook.
Vil du finde os, søg på ”Herlev Billedskole”.
Vi er også på Instagram, 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.
Som billedskoleelev vil du
desuden med jævne
mellemrum modtage
nyhedsbreve.
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Herlev Billedskole, Den kulturelle Rygsæk
og Partnerskabsaftale

INSTITUTIONER OG SKOLER
Institutioner på Herlev Billedskole

Hvert forår kommer alle kommunens 2.
klasser i forbindelse med Den kulturelle
Rygsæk på 2 1/2 dags workshop ledet af
udøvende kunstnere.

Billedskolen er også et tilbud til kommunens børneinstitutioner, ældreinstitutioner,
og special tilbud.
Her kan grupper komme og lave projekter, som kræver plads, særlige materialer
og teknikker, som måske ikke er kendt i
forvejen.

I to år i træk har alle kommunens 7. klasser
lavet intensivt billedsbogsprojekt i
samarbejde med billedskolen.
Særlige forløb
Herlev Billedskole er meget åben for at lave
projekter, som specifikt kan medvirke til at
skabe progression for de af kommunen
udvalgte grupper af Herlev borgere.
Ring/skriv til billedskolen for et samarbejde,
og for at høre nærmere om vores
undervisningskompetencer og priser.

Vi er også åbne for samarbejde på tværs af
aldersgrupper og har f.eks.. haft et forløb,
hvor børnehavebørn og ældre borgere har
mødtes og fortalt historier, og med
udgangspunkt i disse fortællinger har børnene og de ældre sammen tegnet et helt
Memoryspil, som de så har spillet sammen.
Ring/skriv til billedskolen for at høre nærmere om vores undervisningskompetencer
og om priser.
Skoleklasser kan fordybe sig
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.
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 om vores undervisningskompetencer og priser.
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TEGNEHOLD 1 : 2.-5.KLASSE
MANDAG KL. 15.15 - 17.45

TEGNEHOLD 2 : 8.KLASSE-3.G
Belinda Larsen

Kan du lide at tegne, bruge din fantasi, lege med det kreative på forskellige
måder?
Så er dette holdet for dig. Du vil lære nogle generelle tegneteknikker og
færdigheder, som du kan bruge fremover. Vi øver os i at tegne på det niveau,
hvor du er. Finder inspiration i hverdagen. I samlet flok vil vi eksperimentere
med forskellige materialer, teknikker og stilarter til skiftende temaer.

MANDAG KL. 15.15 - 17.45

Kan du lide at tegne og finde på?
Måske vil du søge ind på en videregående uddannelse, hvor det at kunne tegne er et
krav? Eller vil du bare gerne hygge dig med andre tegne-interesserede og forbedre
din kunnen?På dette hold øver vi os i forskellige tegneteknikker og stilarter. Du vil
lære processen fra den første skitse til den rentegnede færdige tegning at kende.
Uanset hvor meget du har tegnet før, udfordres du der, hvor du er. Hvordan laver
man et godt karakterdesign? Hvordan opbygger man en spænende historie til fx en
tegneserie? Hvad er vigtigt når man designer en plakat? Det er alt sammen noget, vi
vil arbejde med.
Du har mulighed for at få hjælp, til lige præcis de udfordringer DU møder, når du
tegner, og du kan få feedback på dit portfolio, hvis du vil søge ind på en kreativ
uddannelse. Desuden kan du få råd og vejledning til at navigere i de muligheder,
der findes inden for kreative uddannelser.
Men vigtigst af alt; så hygger vi os med hinanden!

Vi kunne f.eks. tegne:
Underlige monstre og fjollede figurer. Undersøge karakterdesign og dens
omgivelser. Tegne dyr. Lege med perspektiv. Skabe vores egen
tegnefilmsfigur. Tegne noget realistisk, tegne 3D, eller lave et koncept til et
computerspil.
...Kun fantasien sætter grænser, når vi tryller med blyanten.
-8-
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KUNSTHOLD 1 : 3. - 6. KLASSE
TIRSDAG KL. 15.15 - 17.45

KUNSTHOLD 2 : 6. - 10. KLASSE
TIRSDAG KL. 15.15 - 17.45

Susan Lüth Hedegaard

På dette hold kan du arbejde med mange forskellige materialer og udtryk, lige fra
plane malerier, tegning og tryk, til tredimensionelle skulpturer i ler, gips og skrot. Du
kan konstruere din helt egen skulptur i stof, vi klipper, former og syr sammen (jeg
hjælper med at sy), og vi fylder ud med skum og maler på kunstværkerne. Du kan
evt. lave en burger i stof eller måske hotdog. (flere kendte kunstnere har lavet
skulpturer på denne måde, og dem vil vi blive inspireret af). Der vil også være
mulighed for en gang i mellem at arbejde ”frit”, enten med noget du kender og
holder af, eller noget du gerne vil prøve for første gang. Du er også velkommen til at
komme med ønsker og ideer. Vi udstiller jævnligt i Fællesrummet og i
billedkunstlokalet, og slutter året med et brag af en udstilling.
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Vi skal have det hyggeligt og være
seriøse på en og samme tid. Vi skal
både øve os i at tegne, vi skal
male, modellere, klippe, rive og
bygge. Vi skal lave billeder med
dybde, og vi skal undgå det. Vi
skal se på, hvad LYS er, og hvad
skygger kan gøre. Vi skal udvikle
lige præcis DIN måde at gøre
tingene på, og jeg vil skubbe lidt
til dig for at fremelske din egen
stil, og jeg vil rose dig for bare at
turde prøve. Jeg elsker grøn og
hader mørklilla. Måske har du det
anderledes? Det skønne ved kunst
er, at der ikke er noget, der er
rigtigt eller forkert!
På dette hold vil vi sammen kigge
på verdenskunst, dansk såvel som
udenlandsk, og lade os inspirere
af måden kunstnerne har arbejdet
på, for derefter at gøre dagens
opgave til helt vores egen - helt til
DIN egen. Vi vil som regel have
flere opgaver i spil på en gang,
således, at der er mulighed for at
arbejde i sit eget tempo, og
fordybe sig på en måde, der giver
den største glæde for den enkelte.
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KUNSTHOLD 3 : 1. - 3. KLASSE
ONSDAG KL. 15.15 - 17.45

KUNSTHOLD 4 : 3. - 5. KLASSE
Maria Buchmann

Kan du lide at finde på, male,
tegne, lave masker og
skulpturer?
På dette hold skal vi bruge vores
sanser ved at tegne og male til
god musik og sjove historier og
have hænderne i maling, ler, gips
osv. Vi skal lave hver vores miniteater og sammen skal vi lave en
stor fælles pop-up-eventyrbog og
en hjemmelavet julekalender.
Du vil også lære lidt om nogle
berømte kunstnere og aflurer
nogle af deres tips og tricks. Sidst
men ikke mindst skal vi lave
kunsteksperimenter. Fx skal vi
prøve at male uden en pensel og
til gengæld lave billeder ved
hjælp af sæbebobler og sugerør.
Du får din helt egen skitsebog og
vi holder en sommer-udstilling
hvor din familie og venner kan
komme og se dine værker. Ikke
mindst skal vi hygge os med
hinanden!
- 1122 -

Ann Louise Andersen

ONSDAG KL. 15.15 - 17.45

På mit hold skal vi stifte
bekendtskab med alle mulige
metoder og materialer. Gips,
ler, aviser, maling, linoleum,
salt og mange flere. Vi skal
både eksperimentere og lege.
Nogle gange får vi et smukt
resultat, og andre gange
lykkes det måske ikke. Vi vil
tale om at eksperimentere og
“fejle”,og om at processen
nogle gange kan være målet i
sig selv. Først og fremmest
skal vi have det sjovt. Alle kan
være med, hvis bare man har
lysten. Vi skal også øve os i at
tegne, det vi ser. Vi lærer,
hvordan man tegner skygger
og maler abstrakt. Undervejs
lader vi os inspirere af danske
såvel som udenlandske
kunstnere. Vi skal bygge
skulpturer/objekter/figurer ud
af alle mulige materialer fx
slik. Vi skal trykke, male og få
fingrene ned i klister. Vi vil
både lave projekter i stor og
lille skala, individuelt og i
fællesskab.
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KUNSTHOLD 5 : 1. - 3. KLASSE

TEGNEHOLD 3 : 5. - 8. KLASSE
TORSDAG KL. 15.15 - 17.45

TORSDAG KL. 15.15 - 17.45

Maria Buchmann

Kan du lide at tegne og bruge din fantasi?
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, plakatdesign og tegneserier, og du vil lære at
bygge en illustration eller tegneserie op fra bunden med skitser, rentegning, tekst og
farvelægning. Du vil blive introduceret til digital tegning og lære Photoshop at kende.
Desuden vil vi den kommende sæson lave en pop-upbog i fællesskab!
Vi lader os inspirere af gode tegneserier og animationsfilm, og du vil lære forskellige
tegneteknikker og stilarter at kende.
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!
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På mit hold skal vi lave sjove,
skøre og smukke malerier på
mange forskellige måder;
malerier med striber og streger,
malerier med mange lag,
malerier med kighul, lange
malerier, løbemalerier,
mønstermalerier, hulemalerier.
Vi skal male på gamle jakker og
sko - eller måske male med
kaffe?
Vi skal lave figurer af ler og gips
- eller skulpturer af ståltråd,
plastik og skrammel. Vi skal
kigge på kunstværker, som
”rigtige” kunstnere har lavet fx Heerup, Nolde, Picasso og
Hundertwasser - og få masser af
tips og gode idéer. Vi skal lave
øvelser og skitser og lære at
blande farver, men der bliver
også tid til at bygge med pap
og træ og dimser og dutter - og
til at bruge sin fantasi!
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KUNSTHOLD 6: 0. - 2. KLASSE
FREDAG KL. 14.30 - 17.00

Musik og Billeddrama 1 : fra 7. KLASSE
Signe Dahlerup

Kan du lide at male, tegne, bygge, rive, klippe, arbejde i ler, ja alt muligt forskelligt, så er
dette hold lige noget for dig! Vi skal have det hyggeligt, mens vi måske maler en flodhest,
tegner en løve, bygger en båd, klipper en kat, og laver de smukkeste skyer i vandfarve
eller lave en flue af ler…vi skal bruge mange forskellige materialer: Gips, ler, træ, pap,
ståltråd, stof, perler af træ eller plastic, maling, vandfarve, blyant, grafikfarver etc. Vi skal
tale om lys og skygge og former og farver. Og du skal lære at blande alle farver ud af rød,
gul og blå, og hvis du allerede kan det, glæder jeg mig til at se dig blande din
yndlingsfarve.
Du må meget gerne finde noget gammel tøj frem, som du kan have med og tage på
henne på billedskolen, hver gang du skal til billedkunst. Vi har forklæder, men man ved
aldrig hvad der kan ske…
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Ronnie Jeppesen,Signe Dahlerup og Martin Juhl
1. TIRSDAG I MÅNEDEN kl. 18.00-20.00
9 gange fra september til maj begge måneder inklusive
Musik og Billeddrama
er faget for dig, der ikke kan få nok af
kultur. Det er stedet for dig som har lyst til
at komme og prøve musik, drama,
billedkunst eller alle tre ting. Her har vi
stor respekt for alle tre kunstarter, og vi
vil have processen i fokus, og ikke selve
produktet. Musik og billeddrama kan
f.eks. være:
- Komponere et stykke musik, der bliver
flettet ind i et skuespil/ skabt et maleri ud fra.
- Male en karakter vi herefter skal spille
skuespil med.
- Lave et skuespil over en skulptur eller maleri
eller et stykke musik.
- Vælg en scene eller maleri, og skab
musikken til det.
- Kigge på en skulptur og giv et bud på,
hvordan den lyder.
- Være med til at skabe holdets bidrag til
Herlev Billedskoles udstilling i foråret 2021 på
Gammelgaard. Måske en performance med
musik til?
OBS! Vær opmærksom på, at du på dette
hold får du undervisning af 3 lærere, en
musiklærer, en billedkunstlærer og af en
dramalærer. Dette afspejles i prisen.
Der undervises:
1/9, 6/10, 3/11, 1/12, 5/1, 2/2, 2/3, 6/4 og 4/5.
Gratis for dig, der i forvejen ved holdstart går
på Den Kreative Dramaskole, Herlev Musik
eller Herlev Billedskole, men du skal melde
- 17 dig til!

UDSTILLING
MAN,TIR,TOR og FREDAG

Maria Hoffmann

Maria Hoffmann
er Herlev Billedskoles
flexjobber.
Maria tegner
som en drøm, og hjælper til
på alle hold,
undtagen om onsdagen,
hvor hun har fri.
Herlev Billedskole er stolte af at få lov at udstille på
Gammelgaard som en fast tradition hvert forår som afslutning
på billedskoleåret.

I sæson 2019/20

blev det dog helt anderledes, da alt pludselig
lukkede ned. Men vi glæder os til at lave en mindre udstilling i NY
Lade til august 2020, med fernisering sidste weekend i uge 32!

I sæson 2020/21 ser vi frem til igen at lave en flot udstilling og
kunne holde fernisering i maj måned 2021, som vi plejer.
Eksakte datoer sendes ud via mail!
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TILMELDING
Tilmelding til Herlev Billedskole

2020-21:
Fra 20. maj og senest den 15. juni, hvis
du vil være med fra start
på www.herlevbilledskole.dk

Her finder du også mange flere
oplysninger om Herlev Billedskole.

