Kursuskalender

2016 - 2017

Kreds 5 Fynskredsen
FABELDYR i PAPIR-LER
Keramisk formgiver Simon Maltha
www.maltha-keramik.dk

MALERI
Billedkunstner Jacob Herskind
www.jacobherskind.dk
Fredag, den 23. september 2016 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 24. september 2016 kl. 10.00-15.00
Middelfart Billedskole.
Personlige medlemmer kr. 720,- + materialer
Ikke personlige medlemmer kr. 1020,- + materialer
Tilmelding senest den 23. august 2016 (max 14 deltagere)
Frihed - mal det du er, og det du vil! Gør dig fri af forestillinger om,
hvad folk forventer og mal det, som du har i maven og i hovedet; let
og luftigt, humoristisk og eftertænksomt. Smadr dit pæne maleri og
få det endnu bedre. Mal alt hvad du kan tænke dig! Medbring det
du gerne vil male på, lærred, papir, sten, stol, saks, køleskab, bil.....
Der er ingen regler, ingen grænser, ingen sure miner.

Fredag, den 25. november 2016 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 26. november 2016 kl. 10.00-15.00
Skt. Klemens Skole i Odense.
Personlige medlemmer kr. 680,- kr. + materialer
Ikke medlemmer kr. 980,- + materialer
Tilmelding senest den 25. oktober 2016 (max 15 deltagere)
Fabeldyr er et yndet emne i billedkunsten. Det er befriende, at der
ingen facit er. Tænk bare på Bill Peets; ’Humpeligimpen’, den havde
både pukkel, gevir og meget mere. Det er kun fantasien og ens
egen kreative formåen, der sætter grænse for, hvad der kan lykkes.
Simon Maltha vil give os et lille boost i skabelsen af fabeldyr. Han
vil introducere os for et blandingsmateriale; lyst stentøjsler blandet med papir. Materialet er fleksibelt og brugervenligt og gør det
keramiske arbejde med og uden elever noget lettere. Vi vil også
komme omkring metoder til farve og glasering af leret før eller efter
forglødning.
Kurset er meget velegnet til forløb på skolerne.

MAL DIN DIVA
Billedkunstner Jane Susanne Andersen
www.janesusanne.dk
Fredag, den 3. februar 2017 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 4. februar 2017 kl. 10.00-15.00
Vester Skerninge Friskole.
Personlige medlemmer kr. 670,- + materialer
Ikke medlemmer kr. 970,- + materialer
Tilmelding senest den 3. januar 2017 (max 15 deltagere)
Med udgangspunkt i 1900-tallets divaportrætter, skal vi arbejde
med flademaleri. I flademalerier er det 2-dimmentionelle det væsentlige og perspektivet underordnet. Vi begynder med at tegne,
hvorefter skitsen overføres til lærredet. Vi arbejder med akrylmaling,
som lægges lag på lag, så billederne bliver til i en vekslen mellem
opbygning og nedbrydning. Vi arbejder med alle farver, så der kan
opstå farvesammenstød, vi ikke havde forudset.

SAKSENS MAGI - PAPIRKLIP
Billedkunstner Sonia Brandes
www.soniabrandes.dk

BRONZESTØBNING
Bronzestøber Claus Jensen
www.clausjensen.biz

Generalforsamling
Onsdag, den 14. september 2016
afholdes hos:
Billedhuggeren Jens Galschiøt
www.gallerigalschiot.dk
Kl. 17.00 - 18.00 Rundvisning og fortælling af Jens Galschiøtt
Kl. 18.00 - 18.30 Spisning
Kl. 18.30 - 20.00 Generalforsamling
Tilmelding til ulla.jo.englich@gmail.com
senest den 10. september 2016

Weekenden den 10.,+11. og 12. marts 2017
weekenden, den 17.,+18. og 19. marts 2017
Personlige medlemmer kr. 3000,- + materialer
Ikke medlemmer kr. 3500,- + materialer
Galleri Galschiøt, Odense.
Bindende tilmelding senest den 1. oktober 2016 (max 8 deltagere)
Du gennemgår alle faserne i fremstillingsprocessen og designer
unikke smykker og skulpturer. Kurset er tilrettelagt uden særlige
deltagerforudsætninger, men med mulighed for fordybelse i bearbejdningsprocessen med teknikken ’cire perdue’/’tabt voks’. Du skal
arbejde med modellering i voks, opsætning til indgipsning, indgipsning og evakuering. Endvidere udkogning af voks fra gipsform, udbrænding af gipsform, slyngestøbning eller vakuumstøbning, samt
afrensning af støbte emner for gips, herefter slibe, lodde, oxidere og
polere.

Fredag, den 31. marts 2017 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 1. april 2017 kl. 10.00-15.00
Nørrebjergskolen, Odense.
Personlige medlemmer kr. 690,- + materialer
Ikke medlemmer kr. 990,- + materialer
Tilmelding senest den 31. februar 2017 (max 15 deltagere)
Kom og oplev saksens magi og sug til dig af Sonia Brandes mestring
af papirklippetskunst.
”Mønstre har en igangsættende virkning på fantasien. Man kan fabulere over et mønster, begynde i den ene ende af motivet og løbe hele
mønsteret igennem og komme tilbage til udgangspunktet. Da klippet
er som en arabesk, der bider sig selv i halen, kan bevægelsen foretages i
det uendelige; man bliver aldrig bremset, alt står åbent. Dette er for mig
mønsterets styrke. Det lukker ikke af for tanken; men man kan selv føje
et indhold til”. (citat: Sonia Brandes)
Vi skal inspireres, klippe med og uden foldeteknik og udvikle vores
egen kunnen og forhåbentlig få lyst til at videregive ny viden til
billedkunstundervisningen.

GENERELLE OPLYSNINGER
Tilmelding til alle kurser via foreningens hjemmeside
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Klik på Kreds 5; her ligger kursustilmeldingen, som du udfylder og
sender.
Du er først optaget, når du har indbetalt kursusafgiften til reg. nr.
1551, konto 9075097 (husk navn). Ved afbud før deadline for tilmelding, får du hele beløbet tilbage, indtil 14 dage før afholdelse
af kurset får du 50% retur, herefter tilfalder kursusafgiften kredsen.

Kreds 5, fynskredsen
v/formand Ulla Jo Englich
Mobil 30 29 26 72

