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Danmarks Billedkunstlærere er en faglig forening, 
der arbejder for undervisere i skoler og institutioner, som
er interesseret i billedkunst. Foreningen er baseret på
frivilligt, ulønnet arbejde. 
Vi er Københavns Tegnelærerforening og kreds 8 i for-
eningen ”Danmarks Billedkunstlærere”, som er lands-
dækkende og består af 10 kredse. 
Foreningens formål er bl.a. at udbrede viden om billed-
kunst og arrangere kurser for billedkunstlærere og andre
interesserede. Foreningen arrangerer normalt 2-3 kurser
årligt, samt evt. foredrag.

Som medlem af Danmarks Billedkunstlærere får du
rabat eller gratis adgang til mange udstillinger og
museer over hele landet.
Desuden får du tilsendt 4 numre af 
“Billedpædagogisk Tidsskrift” årligt.

Nye medlemmer tilmelder sig på
e-mail: teddyandersen@mail.tele.dk
Husk at skrive kreds 8.

Kontingent: 
Medlem: 450 kr. 
Par medlemmer: 550 kr.
Studerende og pensionister: 350 kr.

Tilmelding og betaling til kurser:
Man tilmelder sig kurserne hos Annette Preisler på
e-mail: preislerberthelin@gmail.com 
Senest en uge efter tilmedling skal man have betalt
for at være sikker på en plads.
Betal over Netbank, konto: 1551 0005483239
Husk at angive dit navn ved pengeoverførslen,
så vi ved, hvem der har betalt.
NB! Vær opmærksom på, at kurserne nu afholdes
på onsdage.

Nuværende bestyrelsesformand for kreds 8:
Ulla Brun Fog, Utterslev Skole: 50 56 76 08

På alle kurser er redskaber og materialer,
samt et lettere måltid med vin eller vand inkluderet i
kursusprisen.

Generalforsamling
Onsdag den 17. september 2014 kl. 18-20 på
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Der vil være et mindre traktement, så tilmeld dig hos
Annette Preisler på e-mail:
preislerberthelin@gmail.com

Som medlem af kreds 8, Københavns Tegnelærer-
forening, kan du desuden deltage i alle foreningens
kurser over hele landet.
Se det samlede kursusudbud på: 
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk



Snyd og eksperimenter – nu med akvarel

Bjarne Deleuran
www.bjarnedeleurans-kunst.dk

Onsdage den 4.3.-11.3.-18.3. 2015  kl. 17.30-21.00
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216

Pris kr. 700 (1.100 for ikke medlemmer)

Dette akvarelkursus anvender computer og printer
vekslende med pensler, speedmarker og blyant.
Derved opnås en række fordele. 
Blandingen af printerblæk og akvarelfarve giver stærke
og klare farver. 
Vekslende brug af pensler og billedbehandling på
computeren giver mulighed for ændring af kontrast i
billedet og skærpelse/svækkelse af farven. 
Derudover rettes der let på fejl eller uheld, og det er
muligt at indføje nye elementer i billedet undervejs i
processen. 
Hver deltager skal medbringe en bærbar computer og
en usb-nøgle. Der vil være god hjælp til dem, der er
usikre i billedbehandling på computer. 

Motiv - silhuet – maleri

Billedkunstner Simon Grimm
www.simongrimm.dk

Onsdage den 29.10.-5.11.-12.11. 2014  kl. 17.30-21.00
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216

Pris kr. 700 (1.100 for ikke medlemmer)

Kurset handler om den proces, der finder sted, fra
man finder et motiv og til omsætningen af motivet til
et billede.
1. gang: At søge/finde. Fokus på motivet. 

Udgangspunkt i trykte medier.
2. gang: At isolere/forenkle og omsætte motivet til et bil-

lede. Fokus på silhuetten som en omsætningsmulighed. 
3. gang: Billedet. Fokus på forholdet mellem motiv og   

billedets indhold.


