
Generalforsamling
Onsdag, den 19. september 2018 kl. 17.00-20.00
i Fløjte Emils Hus, Graabjergvej 8, 5856 Ryslinge
http://www.ryslingebilledskole.dk/

Program:
kl. 17.00-18.00 Rundvisning og fortælling af skulptør Lisbeth Krag 

og billedskoleleder Tove Rasmussen
kl. 18.00-18.30 Spisning - Kreds 5 er vært med en sandwich
kl. 18.30-20.00  Generalforsamling

Tilmelding senest den 12. september 2018 via foreningens hjemme-
side: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk – Kreds 5

Kursuskalender 
2018–2019

Kreds 5 Fynskredsen

Fiberbeton - skulptur
Skulptør og billedkunstner Erling Tingkær
http://www.erlingtingkaer.dk/

Fredag, den 21. september 2018 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 22. september 2018 kl. 10.00-15.00
på Hollufgård, Odense

Personlige medlemmer kr. 670,-  + materialer
Ikke personlige medlemmer kr. 970,-  + materialer
Tilmelding senest den 22. august 2018  (max 8 deltagere)

Fiberbeton udmærker sig som modelleringsmateriale ved sin  
plasticitet, sin styrke og modstandsdygtighed overfor fx frost.  
Kender man materialet og nogle få grundregler, kan man let gå  
i gang med mindre og større projekter. Kursusindhold: Vi vil lære 
at bygge en form/skelet, som fiberbetonen skal smøres/mures på, 
dette gøres i flere lag. Formen kan bestå af forskellige materialer, 
men på kurset her holder vi os til at anvende polystyren/flamingo. 
Over 2 dage vil vi nå at gennemgå alle de processer, der er forbun-
det med projektet, samt de muligheder som materialet byder på.  
Vi skal alle have “fingre” i materialerne - kurset bygger i høj grad  
på “learning by doing”.

Billedkunstens dag - onsdag 13. marts 2019
Billedkunstens POP-UP-udstilling i det offentlige rum

Pak et udvalgt undervisningsprojekt i en ‘kuffert’, drag ud i verden 
og vis indholdet frem.
Fynskredsen opfordrer jer alle til at lave en aftale med fx den lokale 
brugs/mekanikker/plejehjem/station el. andre lokale steder (vælg 
et sted, der er nemt for jer). Lav en aftale om at I må komme og lave 
en POP-UP-udstilling. Udstillingen kan fx vare en time el. to, hvor 
eleverne viser deres arbejder frem. Lad eleverne fortælle om deres 
værker og arbejdsprocessen. Tag et par billeder på udstillingsstedet 
og send dem til os, så lægger vi dem på hjemmesiden, så alle kan 
se, hvad der foregår i billedkunstundervisningen

Tilmeld dig på: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk – Kreds 5

Collografi – laserlito
Grafiker Ann-Kerstina Nielsen
www.ann-kerstina.dk

Fredag, den 5. november 2018 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 6. november 2018 kl. 10.00-15.00
på Vester Skerninge Friskole

Personlige medlemmer kr. 620,-   
+ kr. 300,-  i materialer til kunstneren
Ikke personlige medlemmer kr. 920,-   
+ kr. 300,-  i materialer til kunstneren
Tilmelding senest den 1. oktober 2018 (max 14 deltagere)

På kurset arbejdes der med sjove og nemme måder med grafiske 
teknikker. Vi skal arbejde med skabeloner og trykplader i materialet 
mælkekarton. Teknikkerne vil være collografi (paptryk) og laserlito, 
som er en enkel måde at overføre både skitser og foto på.
Medbring derfor enkle skitser og udskrift på almindeligt papir af 
sort/hvide foto samt tøj der kan arbejdes i.
Kurset henvender sig til undervisere og andre med interesse  
for grafik.

Sæt tryk på ...
Billedkunstlærere Lykke Andersen og Ulla Fog

Lørdag, den 26. januar 2019 kl. 11.00 -15.00
på Skt. Klemensskolen, Odense

Personlige medlemmer kr. 590-  + materialer
Ikke personlige medlemmer kr. 890,-  + materialer
Tilmelding senest den 22. december 2018 (max 14 deltagere)

At arbejde med tryk er helt vidunderligt, men vil du virkelig sætte 
tryk på trykkeriet med din klasse, så meld dig til det her kursus.  
Med blyant, saks og hobbykniv, skal vi skære, præge og klippe i  
et trykmateriale, som normalt anvendes til gulvisolering.
Vi skal arbejde i stort format og skabe fælles tryk i sort/hvid,  
samt eksperimentere med farvede baggrunde til trykkene.  
Der vil ligeledes blive mulighed for individuelt at eksperimentere 
med materialet og med dit personlige tryk.
Materialet er billigt, let tilgængeligt og egner sig til alle alders-
grupper. Du vil være helt solgt når du først har prøvet det.

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

GENERELLE OPLYSNINGER
Tilmelding til alle kurser via foreningens hjemmeside:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk – 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). 
Du modtager mail med bekræftelse både via hjemmesiden og  
den kursusansvarlige i kreds 5.

Ved afbud før deadline for tilmelding får du hele beløbet tilbage. 
Ved afbud indtil 14 dage før afholdelse af kurset får du 50 % retur  
– herefter tilfalder kursusafgiften kredsen.

Æg-tempera - maleri
Billedkunstner Ingrid Duch
http://kunstnerportal.bkf.dk/ingrid-duch

Fredag, den 5. april 2019 kl. 17.00 -21.00
Lørdag, den 6. april 2019 kl. 10.00-15.00
på Giersing Realskole, Odense

Personlige medlemmer kr. 630,-   
+ kr. 300,-  i materialer til kunstneren
Ikke personlige medlemmer kr. 930,- 
+ kr. 300,-  i  materialer til kunstneren
Tilmelding senest den 1. marts 2019 (max 14 deltagere )

Kunstneren har i snart 20 år haft æg-tempera som sit medie; en 
gammel teknik, der blev brugt før oliemalingen. Teknikken baseres 
på at man selv laver sine farveblandinger med farvepigmenter og 
malermiddel. Baggrund kan være træ, lærred eller papir.
Kort historisk  gennemgang af teknikken. Der laves basisfarver og 
farveskitser på papir og lærred.
Der  arbejdes både ’vådt i vådt’ og ’vådt på tørt’. Der udmeldes et 
tema til kursisterne.




