
Workshops på hverdage: kl. 18.30 -21.30 1 klip

Workshops på weekenddage: kl. 10.00 - 16.002 klip

Klippekort
til kunsten
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”Ler-croquis” med Peter og Finn
”Tryk på maleriet” med Susan og Niels”
er særarrangementer og er IKKE inkluderet
i klippekortprisen. Kunstnerne udsender sær-

skilt invitation i samarbejde med billedskolen.
OBS!

Afslutningsfest



Klippekort
til kunsten

Sæson 20119/20

Klippekort: kr. 1250,- giver
adgang til 10 workshops på
Billedskolen

Sæsonkort: kr. 1900,- giver
ubegrænset adgang til alle
Billedskolens workshops.

Se kalender for datoer for
undervisning.
Køb af klippekort sker fra
Billedskolens hjemmeside:
www.herlevbilledskole.dk.

Vær opmærksom på at klip-
pekortet er personligt og at
det kun gælder til sæson
2019/20
Undervisningen foregår i
Herlev Billedskoles værksted
Herlev Bygade 30, 2. sal
2730 Herlev

Administration:
Herlev Bygade 30, 1.sal

Signe Dahlerup, leder
Tlf.: 4452 5785
Billedskolens sekretær
Tlf.: 4452 5781

Eksperimenterende
Akrylmaleri m.m.

På denne sæsons work-
shops vil jeg fokusere på
lyset i maleriet. Vi skal un-
dersøge, hvorledes vi får
former frem og fremhæver
det, vi vil fortælle i bille-
det. Det kan både være
figurativt og abstrakt. Jeg
forestiller mig, at vi både
skal inspireres af kraftfulde
farvevalg og mere tilbage-
holdende farver à la Ham-
mershøi. Vi skal arbejde
med komposition, både
vilde tankefortællinger og
mere stramme organisere-
de. I vil til hver gang mod-
tage en mail om tema, og
hvad I skal medbringe. Jeg
starter altid med et oplæg
om dagens fokuspunkter.
Jeg glæder mig.

Akvarel

Alle er velkomne på akva-
relkurset, men hvis du al-
drig har malet med akvarel
før, anbefaler jeg, at du
afprøver dine indkøbte
farver, inden du tilmelder
dig kurset. På kurset vil vi
se på akvarelmaleriets
mange muligheder og ud-
fordringer, derudover vil vi
øve forskellige akvareltek-
nikker såsom: vådt i vådt,
lys, skygge, objekter, ab-
straktion og farveteknik-
ker.

Ved at øve disse teknikker
får du en indføring i akva-
relmaleriets tekniske mu-
ligheder og udfordringer.
Målsætningen med kurset
er, at komme i berøring
med din kreativitet, og
skabe grobund for kunst-
nerisk udfoldelse.

Portrætter med blyant og
portrætter i olie

Vi arbejder med at male
portrætter i olie og med at
tegne portrætter med bly-
ant.
At male eller tegne por-
trætter handler om tålmo-
dighed, fordybelse og kon-
centration.
At male portrætter er en
længere proces, hvor vi
bygger billedet op med lag
på lag, og da oliemaling
almindeligvis er længe om
at tørre, arbejder vi på fle-
re billeder ad gangen.
Vi maler og tegner på bag-
grund af fotografier og det
er derfor vigtigt, at have
portrætfotografier med,
ligesom det anbefales, at
du selv medbringer små
lærreder og godt tegnepa-
pir.

Skulptur
På skulpturholdet
arbejder vi overvejende
i stentøjsler med henblik
på stentøjsglasur-
brænding og raku-
brænding. Hver mødeaf-
ten er der en fælles op-
gave/opvarmning. Der er
desuden mulighed for
at afprøve gips/flamingo
og mindre træskulptu-
rer.
Sæsonen afsluttes med
en RAKU-dag, hvor du
selv skal være med til
at glasere, fylde ovn,
reducere og glæde dig
over dine RAKU-krukker.

Maleri/Mixed Media
/ Mash-up

Vi skal udfordre lærredet,
og trække det over i relief
og objekt verdenen.
Der er ingen begrænsnin-
ger for, hvor vi kan føre
lærredet hen, derfor skal vi
udforske alle mulige måder
at skabe interessante lag på
lærredet og samtidig lave
spændende fortællinger.
Det være sig lige fra finurli-
ge kul og blyantstregen
over i forskellige akrylbin-
deres tunge lag, til stof,
kollage og broderi.
Vi skal også omkring Mash-
up, et koncept hvor man
lader sig inspirere af to
kunstnere, og ud fra det
selv skaber et nyt værk.

Grafik
På vores grafikworkshops
vil vi arbejde med forskelli-
ge slags tryk. Linoleums-
trykket er aktuelt i samtids-
kunsten, hvor mange
kunstnere benytter forskel-
lige teknikker. I vores
workshops vil vi ikke bare
arbejde med det klassiske
linoleumstryk, men ekspe-
rimentere og opdage nye
muligheder. I vil blive in-
troduceret for andre tryk-
former, som serigrafi og
radering. Hver workshop
indledes med en lille gen-
nemgang af en teknik eller
der bliver lagt op til en
grafisk udfordring.
I vil en uges tid inden den
enkelte workshop blive
orienteret om workshop-
pens indhold og mulighe-
der.
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