
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. 

Med vores rullende værksted har billedskolen også mulighed for at 
komme omkring og tilbyde sjove og spændende billedskabende for-
løb andre steder. En sommerfest i en børneinstitution eller en bolig-
forening, i en sportsklub eller hos en spejdergruppe. 

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. 

Raku 
- en spektakulær  

japansk brændeteknik 

 

Arbejdet med ler er en todelt pro-
ces. Figurer og krukker produceres 
den første dag. Her kan indgå 
overvejelser om forskel på brugs-
kunst, kunst og håndværk. 

1-2 uger senere, efter forglødning i 
almindelig lerovn, er vi klar til næ-
ste fase, hvor de forglødede emner 
glaseres og brændes op til 1050 
grader i en specialovn, som fødes 
af gas. De rødglædende emner ta-
ges med tang ud af ovnen, hvorved 
glasuren hurtig nedkøles og der-
ved opstår små sprækkedannelser i 
glasuren. 

Ved den efterfølgende reducering i 
metalspande fyldt med savsmul 
suges al ilt ud af leret, hvorved den 
sorte farve opstår. Sammen med de 
forskellige glasurer opstår forun-
derlige farver og smukke krakele-
ringer, som bliver synlige i løbet af 
afvaskningen af sod og askerester.. 

25 minutter efter vi påbegyndte 
brændingen kan værkerne tages i 
brug eller blot beundres. 



Serigrafi 
- tryk på textiler og andet 

 

Serigrafi er en trykform, som tidli-
gere krævede særlig forhold, idet 
arbejde med fotoemulsion, store 
rammer og rakler krævede både 
mørklægningsmuligheder og gode 
vaskeforhold. I dag er processen 
enklere, men værktøjet dyrere. 

Eleverne er med i hele processen, 
som indledes med at designe figur 
eller motiv. Efterfølgende overfø-
res, ved hjælp af en særlig thermo-
kopieringsmaskine, motivet til 
”silken”, som monteres på en tryk-
ramme. 

Farven vælges eller blandes og med 
rakel trykkes motivet på t-shirts, 
duge, papir, forklæder, skjorter el-
ler lignende. 

Den samme trykramme kan bruges 
med mange forskellige farver. 

Aktiviteten kan stå alene eller ind-
gå i en større sammenhæng som 
element i faget Håndværk og De-
sign. 

Maleri 
Kunsten i naturen  

Naturen i kunsten 

 

Med staffeli, lærred, maling og 
pensler males med udgangspunkt i 
lokaliteten. 

Store lærreder, store pensler og 
store armbevægelser kan være en 
spændende måde at iagttage og 
registrere natur. 

Forsigtig iagttagelsestegning, skyg-
gelægning og akvarel er en anden 
mulighed. 

En tredje mulighed er landart, hvor 
naturen indgår i et forgængeligt 
kunstnerisk udtryk. 


