
Generelle oplysninger
Tilmelding til generalforsamling til  
ulla.jo.englich@gmail.com eller på 30292672.

Tilmelding til kurser: Udfyld tilmeldingsblanketen på 
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk under kreds 5.

Du er først optaget, når du har indbetalt kursusafgiften til reg. nr. 
1551 konto 9075097 (husk navn). Ved frafald før deadline for tilmel-
ding, får du hele beløbet tilbage, indtil 14 dage før afholdelse 50% 
retur, herefter tilfalder kursusafgiften kredsen.

Kursuskalender 
2015 - 2016

Kreds 5 Fynskredsen Collagemaleri
Billedkunstner Karin Olesen
www.karinolesen.dk

2. oktober 17.00 - 21.00 og 3. oktober 10 - 15 i 2015
Marie Jørgensens Skole i Odense

Medlem 720 kr., ikke medlem 1020 kr.

Tilmeldingsfrist senest 2. september

I løbet af kurset undervises deltagerne i at arbejde dynamisk, 
intuitivt og personligt med forskellige medier og teknikker indenfor 
kunstens mange muligheder. Formålet med kurset er at frisætte 
deltagernes kreativitet og inspirere til nye undervisningsformer.

Vi starter med meditation, der giver ro gennem musik og fysisk 
afspænding. Herefter, vil deltagerne lave dynamisk croquis 2 og 2 
efter hukommelse af viste tegn fra hele verden, der senere fortolkes 
i collager. I arbejdet med collagerne introduceres deltagerne der-
udover for farveøvelser og så går det løs med at fabulere og fjerne 
frygt. 

Generalforsamling
14. september kl. 17.00 - 20.00
hos billedkunstner Jacob Herskind, Fønsvej 31, 5580 Nørre Aaby

17.00 - 18.00 rundvisning og fortælling af Jacob Herskind

18.00 - 18.30 spisning

18.30 - 20.00 generalforsamling

Maleri – lag på lag – stoflighed med kul.
Billedkunstner Indigo Richards
www.indigo-r.dk

20. maj 17.00 – 21.00 og 21. maj  10.00 – 15.00 i 2016 
Skt. Klemens Skolen i Odense

Medlem 615 kr., ikke medlem 915 kr.

Tilmelding senest 20. april

Om fredagen indledes med demonstration af teknikken med kul og 
forskellige måder at bruge det på. Der skal hældes maling på lær-
redet og bruges forstøver og spraymaling. Leg med teknikkerne, slå 
hjernen fra, og mal så mange “baggrunde” som du kan nå.
Malerierne ligger og tørrer til næste dag, hvor der igen er fælles de-
monstration af hvordan man kan arbejde motiver ind. Der anvendes 
overhead, til at overføre enkle former på lærredet.

Emballage-Collografi (Paptryk)
Grafiker Ann- Kerstina Nielsen
www.ann-kerstina.dk

13. november 17.00 - 21.00 og 14. november 10.00 - 15.00 i 2015
 Vester Skerninge Friskole i Vester Skerninge

Medlem 610 kr., ikke medlem 910 kr. 

Tilmeldingsfrist senest 13. oktober 2015

Der undervises i tryk på gamle pakker fra cornflakes, emballage 
fra te, mælkekartoner m.m. Disse lukkes med shell lak og trykkes 
gennem en presse, kombineres med farve i højtryk og Chine Collé 
(en anden papirkvalitet) en meget enkel trykketeknik, hvor alle kan 
være med. Teknikken er velegnet til at arbejde med børn.

Abstrakt Akvarel og Blindtegning
Billedkunstner Tine Hind
www.tinehind.dk

5. februar 17.00 - 21.00 og 6. februar 10.00 - 15.00 i 2016
Nørrebjergskolen i Odense

Medlem 710 kr., ikke medlem 1010 kr.

Tilmeldingsfrist senest 5. januar

Et intenst week-end forløb hvor I bliver introduceret til en  
stram-abstrakt akvarel form kombineret med den ekspressive og 
frie blindtegning.
I præsenteres for nogle almene og grundlæggende øvelser hvor far-
verne og deres egenskaber undersøges og sættes i sammenhæng 
med menneskefigurer udtrykt i blindtegning.

Café nyt skoleår-billedkunst
1.juni 2016 kl. 13.00 - 16.00
v/ Lena Blom og Susanne Alsing
Center for Undervisningsmidler
Lucernemarken 1, 5260 Odense S

Kurset er gratis, se mere

https://ucl.dk/undervisningsmidler-cfu/ Kreds 5, fynskredsen
v/formand Ulla Jo Englich
Mobil 30 29 26 72



Collage v/ kunstner Johny Wilslew
Kom og leg med collage. Vi arbejder med komposition og farve-
holdning. Medbring tidsskrifter og blade.

Tid: 02.04.2016 kl. 10.00 - 16.00

Sted: Social og Sundhedsskolen, Gjesinglund Alle 8, 6715 Esbjerg.

Pris: 625,- kr. (925,- kr. for ikke medlemmer)

Materialepris: 75,- kr.

Tilmelding ved betaling: Beløbet overføres senest den 02.03.2016 til 
reg.nr. 9570 konto nr. 3385017367
husk at skrive navn på indbetaling!

Yderligere oplysninger: 
lenevilslev@gmail.com

Kursuskalender 
2015 - 2016
Kreds 4 Syd- og 
Sønderjylland

Land Art  v/ kunstner Lene Vilslev  
Har du lyst til at skabe et værk , der forstærker din  naturoplevelse? 
Vi arbejder  med at understrege smukke detaljer i et skovområde. 
Vi anvender udelukkende nedbrydelige materialer - hovedsageligt 
det, der allerede findes i området. 

Tid : Lør. 12. 9. + søn.  13. 9.2015, kl. 10.00 - 15.00

Sted : En skov i Esbjerg området. Mødested lørdag til en optakt og 
inspiration kl. 10.00 -11.00: Blichers Alle 18, 6700 Esbjerg

Materialeudgifter: Der skal beregnes 100,- kr. til materialer.

Pris: 625, - kr. (925,- kr. for ikke medlemmer) 

Tilmelding ved betaling: Beløbet overføres senest den  01.09. 2015 
til reg. nr. 9570 konto nr. 3385017367
husk at skrive navn på indbetaling!

Yderligere oplysninger: 
lenevilslev@gmail.com

Generalforsamling i Kreds 4 
Syd- og Sønderjylland

Generalforsamling tirsdag den 22.09.2015 
kl. 17.00 - 19.00 på BaneGården, Jernbanegade 2, 6200 Aabenraa.
Vi ser udstillingen af Gruppen “Puls”, derefter er der  
generalforsamling med et lille traktement.

Glaskursus v/ kunstner Vibeke Skov
Glaskurset sidste år var så stor en succes, at vi har valgt at gentage 
det, da mange ikke kunne komme den pågældende lørdag. Du be-
høver ikke at have arbejdet i bullseye glas før. Glasset bliver brændt 
hos Vibeke Skov, hvilket medfører, at du selv skal hente glasset 
efterfølgende i Søhuset.

Tid : Lør. den 27.02.2016 kl. 10.30 – 15.30

Sted: Søhuset ved Engelsholm Slot 15 km. udenfor Vejle.

Pris: 625,- kr. (925,- kr. for ikke medlemmer)

Materialepris: Der skal beregnes 200 kr. pr. kg. glas du forbruger.

Tilmelding ved betaling: 
Beløbet overføres senest den 26.01.2016 til 
reg. nr. 9570 konto nr. 3385017367
husk at skrive navn på indbetaling!

Yderligere oplysninger: 
lenevilslev@gmail.com 

Grafikkursus v/ kunstner Marianne Skjølstrup
Forsøg dig ud i den grafiske metode, dybtryk. Bearbejdning af zink-
plade med koldnål, ætsninger samt akvatinte. Den enkelte laver en 
radering, så teknikker bliver afprøvet.

Tid : 03.10.2015 kl. 10.00 - 16.00

Sted : Social og Sundhedsskolen,  Gjesinglund Alle 8, 6715 Esbjerg

Materialeudgifter: Der skal beregnes 200,- kr. til materialer.

Pris: 625, - kr. (925,- kr. for ikke medlemmer)

Tilmelding ved betaling: Beløbet overføres senest den 18.09. 2015 til 
reg. nr. 9570 konto nr. 3385017367 
husk at skrive navn på indbetaling!

Yderligere oplysninger: 
bba@sosuesbjerg.dk

Kreds 4 Syd- og Sønderjylland
v/formand Lene Vilslev
Mobil 20654179 
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-4


