Som medlem af Danmarks Billedkunstlærere får du 4 numre
af “Billedpædagogisk Tidsskrift” årligt, samt rabat eller gratis
adgang til mange udstillinger og museer over hele landet
med dit medlemskort i hånden.
Du kan desuden deltage i alle foreningens kurser over hele
landet til medlemspris.
Se det samlede kursusudbud på:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Danmarks Billedkunstlærere er en faglig forening for
billedkunstundervisere i skoler og institutioner.
Foreningen er baseret på frivilligt, ulønnet arbejde.
Københavns Tegnelærerforening er kreds 8 i foreningen
Danmarks Billedkunstlærere, som er landsdækkende og
består af 9 kredse.
Foreningens formål er bl.a. at udbrede viden om og
forståelse for billedkunstfagets betydning i og uden for
folkeskolen, samt arrangere kurser for billedkunstlærere.
Københavns Tegnelærerforening (kreds 8) arrangerer
normalt 2-3 kurser årligt, samt evt. foredrag og den årlige
generalforsamling.

Danmarks Billedkunstlærere
Kreds 8

Københavns Tegnelærerforening

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:
Kursusbeløb indbetales samtidig med tilmelding til Annette
Preisler på e-mail: preislerberthelin@gmail.com senest 14
dage før kurset.
Betal over Netbank, konto: 1551 0005483239
Husk at angive dit navn ved pengeoverførelsen,
så vi ved, hvem der har betalt.
Din plads på kurset er først gyldig, når pengene er betalt.

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

Husk:
Billedkunstens Dag onsdag den 15. marts 2017 i din
årsplan og vær med til at markere dagen med dine elever.
Hold dig opdateret om begivenheden på hjemmesiden:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
eller på Facebook: Danmarks Billedkunstlærere Landsforeningen

Michael Isling

Generalforsamling
Onsdag den 21. september 2016 kl. 17.30-19.30 på
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Tilmelding nødvendig til Annette Preisler
på e-mail: preislerberthelin@gmail.com
da der vil være et mindre traktement.
Nuværende bestyrelsesformand for Københavns
Tegnelærerforening (kreds 8):
Ulla Brun Fog, Utterslev Skole: 50 56 76 08

Kursusprogram 2016-2017

4 inspirationskurser med gode ideer til
din billedkunstundervisning i skolen

Billedets poesi og det maleriske rum
Michael Isling

www.michaelisling.com

Dygtige undervisere fra kreds 8´s bestyrelse deler ud af mange
års erfaring med undervisning i billedkunst.
Undervisningen er gratis, men til dækning af fortæring
og materialer på kurset betales der 100 kr. pr. kursusaften.
Tilmelding og betaling til kurset skal ske senest 14 dage før
kursusstart. Bemærk at kurset i ”Gammeldags fototeknikker”
er et samlet kursus på tre onsdage.

Avisen i billedkunstundervisningen

Kurserne afholdes på onsdage kl. 17.30-21.00 på
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, Billedkunstlokalet.

Lykke Andersen og Ulla Fog
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.30-21.00
Hvordan kan en avissides layout i billeder, spalter og
overskrifter bruges som igangsætning og inspiration til dine
elevers og dit eget billedarbejde?
Hvordan kan et reklameblad fra supermarkedet bruges som
udgangspunkt for dit næste billede?
Det kan du få at vide, hvis du melder dig til vores inspirationsaften.
Her vil vi gennemgå og afprøve avisens og reklamens
muligheder som inspiration og igangsætning, og efter kurset
vil du have et færdigt undervisningsforløb med hjem.

Onsdage den 9.11.-16.11.-23.11. kl. 17.30-21.00
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Pris kr. 800 (1.100 for ikke medlemmer)
Tilmelding og betaling senest den 26. oktober.

Den maleriske proces indeholder det hele: henrykkelse og
fortvivlelse, kaos og orden. Og nogen gange alt på samme tid.
En dans med maleriet som centrum – som et spænd mellem
hovedkulds fart, hård opbremsning og fordybelse.
Udgangspunktet er billedets maleriske rum – hvad enten du
maler figurativt eller abstrakt.
På kurset er der fokus på rumforhold, farveholdning og
billedets spændingspunkter. Et kursus, hvor der vil blive
snakket fanden et øre af. Det er nemlig vigtigt at sætte ord
på det, man udtrykker og hvilke tiltag, der skal til for at indfri
billedets intention.
Kurset indledes med en opgave.
Alle maleglade folk er velkomne på kurset. Øvet som uøvet.

Tilmelding og betaling kr. 100 senest den 22.februar.

Farveblanding og malemåder i akryl
Knud Andersen
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 17.30 – 21.00
Tilmelding og betaling kr. 100 senest den 25.januar.

Hvordan kan man blande næsten alle kulører med kun rød,
gul, blå og hvid. Og hvad er al prima maleri og lagdelt maleri.
Kort teoretisk indføring og masser af praktisk billedarbejde.

Gammeldags fototeknikker
Malene Jorck Heide-Jørgensen
Onsdage den 31. maj, 7. juni og
14. juni 2017 kl. 17.30-21.00
Tilmelding og betaling kr. 300 senest den 17.maj.
for alle tre kursusdage

Aboriginal Art
Trille Sylvest
Onsdag den 5.april 2017 kl. 17.30-21.00
Tilmelding og betaling kr. 100 senest den 22. marts.

En aften med aboriginal art. Efter et kort oplæg om motiver og
arbejdsmetode, sætter vi os i grupper og vælger motiv, blander
farver og maler. Derefter snakker vi mål for undervisningen og
ser hinandens billeder.

Fotografi betyder “at tegne med lys”, og vi gør det bl.a. med
hjemmelavede kameraer i juni måned, hvor solen forhåbentlig skinner.
To aftener arbejder vi med hulkamera, og en aften arbejder vi
med cyanotopi.
Kom og oplev sommeraftener med ren magi og snak med
dine kollegaer om det klassiske fotografis muligheder i
billedkunstværkstedet. Det er ikke svært, men sjovt og alle
kan være med.
Obs! Medbring gerne en lille æske eller dåse til hulkamera.

