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Adresse

Herlev Billedskole 
Herlev Bygade 30 
2730 Herlev

www.herlevbilledskole.dk 
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Billedskoleleder

Signe Dahlerup  
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Mobil: 4016 6764

Sekretær

Vibeke Christoffersen  
Tlf.: 4452 5781  
Tirsdag til torsdag, kl. 9 - 15

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 in-
spirere 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.

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, 
hvis du kan nå det, besøge vores udstilling 
på Gammelgaard, som i år er fra den 9.- 16. 
maj, samt gå ind på  
www.herlevbilledskole.dk og tilmelde dig 
ved at følge anvisningerne, så hurtigt som 
muligt og senest 1. juni. Vi åbner for tilmel-
dinger 10. 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. 

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 2019-2020 
Sæsonen starter 2. september 2019 og 
fortsætter for alle hold 30 undervisnings-
gange, undtagen Musik og Billeddrama; se 
side 17. Billedskolen følger Herlevskolernes 
almindelige ferieplan, og undervisningen 
slutter i starten af maj 2020 med vores 
store forårsudstilling. 
Læs mere om de forskellige hold på de 
følgende sider.

Tilmelding 
Bindende tilmelding sker ved at gå ind på 
www.herlevbilledskole.dk og følge anvis-
ningerne her.  
Du vil efterfølgende modtage en bekræf-
telse på, at tilmeldingen er modtaget. 
Inden sommerferien vil du modtage 
oplysninger om hvilket hold, du er blevet 
optaget på.

Gentilmelding 
Ønsker du efter sæson 2018/19s afslut-
ning fortsat at gå på billedskolen, skal du 
tilmelde dig på ny, og er garanteret en 
plads, hvis du tilmelder dig senest den 21. 
maj 2019.

Betaling 
Betaling for hele året udgør kr. 1125,- 
Opkrævning sker 2 gange á kr. 563,- og 562,-

OBS! Undtagen Musik og Billedrama. Her 
er prisen for hele året kr. 563,- og hele 
beløbet betales ved sæsonstart.

OBS! Det er gratis at gå til Musik og Billed-
drama, hvis du ved sæsonstart er tilmeldt 
Herlev  Billedskole. Tilmelding nødvendig.

Du vil, sammen med optagebrevet modta-
ge information om, hvorledes betalingen 
kan foregå via pengeinstitut eller netbank. 
Betaling inden 1. september 2019 for 1. 
rate. Betaling for 2. del af sæsonen skal 
foretages inden d. 1. januar 2020. Betalin-
gen dækker undervisningen og de almin-
delige materialer.

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

• Herlev Billedskole er på Facebook. Vil du
finde os? Søg på ”Herlev Billedskole”.

• Du kan også gå ind på vores hjemmesi- 
 de www.herlevbilledskole.dk. På hjem- 
 mesiden finder du bl.a. mere informati- 
 on om den enkelte underviser.

• Herlev Billedskole har også undervisning
for voksne. Se mere på vores hjemmesi- 

 de under ”Klippekortet”.

• Som billedskoleelev vil du desuden med
jævne mellemrum modtage nyhedsbreve.
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INSTITUTIONER OG SKOLER
Institutioner på Herlev Billedskole

Billedskolen er også et tilbud til kommu-
nens børneinstitutioner, ældreinstitutioner, 
og special tilbud.

Her kan grupper komme og lave projek-
ter, som kræver plads, særlige materialer 
og teknikker, som måske ikke er kendt i 
forvejen. 

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 bør-
nene og de ældre sammen tegnet et helt 
Memoryspil, som de så har spillet sammen.

Ring/skriv til billedskolen for at høre nær-
mere. 

Skoleklasser kan fordybe sig 
Her vil der være mulighed for at klas-
ser 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 og hør nærmere.

Herlev Billedskole, Den kulturelle Rygsæk 
og Partnerskabsaftale

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

For 2. år i træk laver alle kommunens 7. 
klasser et 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.
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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 tegnin-
ger.

Du vil lære nogle generelle tegneteknik-
ker og færdigheder, som du kan bruge 
fremover.

Du får lov til at udfolde dig kreativt, eks-
perimentere 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 ni-
veau og øve sig i at samarbejde med andre.

I samlet flok vil vi gennemgå forskellige 
temaer f.eks.: Skab din egen tegnefilmsfi-
gur. Under havets overflade. Tegn underli-
ge monstre. Leg med perspektiv. Undersøg 
karakterdesign og dens omgivelser. Etc. Etc. 

Kun fantasien sætter grænser...

MANDAG KL. 15.15 - 17.45 Belinda Larsen Maria Buchmann MANDAG KL. 15.15 - 17.45

TEGNEHOLD 1 : 3. - 5. KLASSE TEGNEHOLD 2 : 6. - 9. KLASSE

Kan du lide at tegne og finde på?

Har du lyst til at lære at tegne digitalt på computeren i Photoshop?

På dette hold får du fifs og tricks, der gør dig bedre til at tegne.  
Du kommer til at udvikle dine kreative evner sammen med andre, der har samme interesse 
som dig, og du lærer at fortælle historier med billeder i stedet for ord. 
Vi laver klassiske tegneøvelser, fantasifulde illustrationer, skøre tegneserier og meget mere. 
Du lærer at skitse, rentegne og farvelægge, så dine billeder bliver superflotte. 
Vi lader os inspirere af professionelle tegneserier og animationsfilm, og du vil stifte be-
kendtskab med forskellige tegneteknikker og stilarter. 
Hvordan skaber man et billede med dybde og et flot lysindfald? 
Hvordan leder man opmærksomheden hen på det vigtigste i billedet? 
Hvordan skaber man en karakter med personlighed? 
Det er nogle af de spørgsmål, vi arbejder med, alt imens vi hygger os med hinanden.
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TIRSDAG KL. 15.15 - 17.45 Susan Lüth Hedegaard Signe Dahlerup TIRSDAG KL. 15.15 - 17.45

KUNSTHOLD 1 : 3. - 6. KLASSE KUNSTHOLD 2 : 6. - 10. KLASSE

På dette hold kan du arbejde med mange forskellige materialer og udtryk, lige fra plane malerier, tegninger 
og tryk, til tredimensionelle skulpturer i ler gips og skrot. Du kan konstruere din egen pude og lave stoftryk 
på, du kan lave linoleumssnit på en helt speciel måde og lave smukke tryk på papir. Undervejs vil vi også se 
på hvad andre kunstnere har lavet og jeg vil fortælle om dem, så du kan blive inspireret til dine egne 
billeder. Der vil også være mulighed for engang imellem at arbejde frit, enten med noget du kender og 
holder af eller noget du gerne vil prøve. Vi udstiller jævnligt i Bioen eller i mellemgangen og slutter 
sæsonen af med et brag af en udstilling. 

På holdet her skal vi male portræt-
ter til den store guldmedajle og evt. 
tilmelde os Portræt NU-konkurrencen 
på Frederiksborg slot i foråret 2020.

Måske skal vi lave smukke ting ud af 
genbrugsplast. Måske skal vi fordybe 
os i grafik. Måske skal vi øve os i at 
tegne skygger og slagskygger. Måske 
skal vi lave farverige mønstre på sarte 
blyantstegninger. Måske skal vi lave 
lerskulpturer og forbinde det med 
andre materialer for at give det en 
særlig fortælling. Måske skal vi lave 
en vild garn- og stofinstallation eller 
væve landskaber. Måske skal vi male 
verdens smukkeste blomsterbilleder 
eller bygge uhyggelige monstre.

Vi ser, hvad der sker, men spændende 
bliver det, og som altid har vi det rart 
og hyggeligt med hinanden, imens vi 
fordyber os!
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ONSDAG KL. 15.15 - 17.45 Marianne Sørensen Ann Louise Andersen ONSDAG KL. 15.15 - 17.45

KUNSTHOLD 3 : 1. - 3. KLASSE KUNSTHOLD 4 : 3. - 5. KLASSE

På mit hold skal vi lave skøre, sjove 
og flotte billeder på forskellige må-
der; billeder med kighul, billeder 
med striber og streger, lommema-
lerier, lange malerier, løbemalerier, 
malerier med mange lag…

Vi skal lave figurer af ler og skulp-
turer af ståltråd, plastik eller gamle 
sko…Vi skal kigge på billeder og 
skulpturer, som ”rigtige” kunstnere 
har lavet - fx Matisse, Giacometti, 
Miro, Sylvester - og få nogle 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 dimser og dutter!

På mit hold er der højt til 
loftet. Her er både plads til 
eksperimenter og leg med 
materialerne, men også tid 
til fordybelse ind i den krea-
tive verden. Du vil prøve alle 
mulige ting. Vi skal blandt 
andet øve os i at tegne.

Vi skal både tegne noget 
abstrakt, som ikke ligner 
noget, og øve os i at blive 
bedre til at se og derved til 
at tegne, så det ligner. Vi 
skal bygge skulpturer/objek-
ter/figurer ud af alle mulige 
materialer fx saltstænger. 
Vi skal trykke, male og få 
fingrene ned i klister.

Vi vil både lave projekter i 
stor og lille skala, individu-
elt og i fællesskab. Først og 
fremmest skal vi have det 
sjovt, og alle kan være med, 
hvis bare man har lysten.
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TORSDAG KL. 15.15 - 17.45 Maria Buchmann Maria Hornshøj TORSDAG KL. 15.15 - 17.45

KUNSTHOLD 5 : 1. - 3. KLASSE KUNSTHOLD 6 : 1. - 3. KLASSE

På det her hold kan meget ske!

En klistret klump ler kan forvandle sig til en farvestrålende popfugl, skrald og skråt kan 
blive til et flyvende rumskib, og en storm af penselstrøg kan blive til et farefuldt hav. 
Som kunstdetektiver undersøger vi også, om man egentlig kan male musik, og hvordan en 
sur smag mon ser ud!

Kan man bruge kartofler til andet end at spise? Hvordan fik kunstmaleren Dalí sit over-
skæg til at stritte så flot? Hvor hurtigt stivner gips? Det er andre spørgsmål, vi får svar på i 
løbet af året. 

Du får din helt egen skitsebog, og så laver vi også en udstilling med alle de flotte kunst-
værker på Gammelgaard, hvor du, din familie og venner bliver inviteret til åbningen og en 
sommerdrik.

Og så spiser vi snacks og hygger os!  
Vi maler mest på papiret, men nogle gang rammer vi ved siden af, så husk malertøj!

Jeg vil gerne præsentere bør-
nene for en masse forskellige 
måder at arbejde med kunst på.  
Vi skal finde vores egen even-
tyrlige måde at tegne på: Alt 
lige fra blindtegning, illustra-
tion, fritegning og klassiske 
opstillinger.

Vi skal også male en helt masse, 
stilleben, landskaber, abstrakt 
og mash-up (Det er, når man 
bruger to forskellige kunstneres 
værker og sætter dem sam-
men til et). Vores inspiration 
kommer fra nutidige kunstnere, 
såvel som gamle kendinge, os 
selv og ikke mindst årstiderne. 

Men ikke at forglemme skal vi 
arbejde med skulptur i alle mu-
lige materialer, såsom ler, pap, 
papmache. Og sidst, men ikke 
mindst, skal vi også en smut 
omkring noget tryk. 

Nogle gange er projekterne 
store og tager tid, andre gange 
eksperimenterer vi og ser, hvor 
det bringer os hen.
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FREDAG KL. 14.30 - 17.00 Signe Dahlerup Ronnie Jeppesen,Signe Dahlerup og Martin Juhl 
1. TORSDAG I MÅNEDEN  kl. 18.00-20.00 
9 gange fra september til maj begge måneder inklusive

KUNSTHOLD 7 : 0. - 2. KLASSE Musik og Billeddrama 1 : fra 7. KLASSE

På det her hold vil du komme til at prøve 
alt muligt: Du skal måske tegne et fantasi-
dyr og bygge en bolig til det, du skal må-
ske lave dit eget landskab, putte lim på og 
derefter dække det med falmingo-sne. Du 
skal måske bygge en robot ud af genbrugs-
materialer, lære at tegne efter opstillede 
ting. Finde ud af, hvad grafik er, male et 
portræt og lave en sko i ler.

Det er spændende at blande billedkunst, 
drama og musik. På disse workshops afprø-
ver du feltet mellem kunstarterne med stor 
respekt for alle tre. Det kan være, du skal:

- Male en karakter og derefter spille den.

- Kigge på et kendt kunstværk og opfinde  
 en scene eller skabe musik, der passer til.

- Kigge på en skulptur og giv et bud på, 
 hvordan den lyder.

- Komponere et stykke musik, der bliver 
 flettet ind i et skuespil/ skabt et maleri 
 ud fra.

- Tage udgangspunkt i en scene og male 
 eller skabe musik udfra den.

- Lave en fælles installation/performance 
 bestående af drama, musik og billed- 
 kunst.

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: 
5/9, 3/10, 7/11, 5/12, 9/1, 6/2, 5/3, 2/4 og 7/5 
Gratis for dig, der i forvejen ved holdstart 
går på Den Kreative Dramaskole, Herlev 
Musik eller Herlev Billedskole.

Lave en mærkelig installation af garn og 
væve et landskab. 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 udstil-
let først, inden de kommer med dig hjem. 
Husk malertøj!
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UDSTILLING

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

KOM TIL FERNISERING  9. MAJ KL. 16.30 - 18.00 
PÅ UDSTILLINGEN ”NATURligvis”
 
Udstillingsperioden er 9. maj - 16. maj 2019 - begge dage inklusive.

Vi glæder os til at se dig!
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TILMELDING  
Tilmelding til Herlev Billedskole 2019-2020:

 
Fra 10. maj og senest den 1. juni 

på www.herlevbilledskole.dk

Her finder du også mange flere oplysninger om 
Herlev Billedskole.




