
Danmarks Billedkunstlærere
Kreds 8 

Københavns Tegnelærerforening

Kursusprogram  2017-2018

Som medlem af Danmarks Billedkunstlærere
får du tilsendt 4 numre af “Billedpædagogisk Tidsskrift”
årligt, samt rabat eller gratis adgang til mange 
kunstmuseer 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

Nye medlemmer tilmelder sig på:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Husk at skrive kreds 8.
Kontingent:
Medlem: 450 kr.
Par medlemmer: 550 kr.
Pensionister: 350 kr.
Studerende: 200 kr. 

Generalforsamling

Onsdag den 6. september 2017 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, mobil 50 56 76 08, 
e-mail: ulla.fog@skolekom.dk 

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 undervisning, redskaber og 
materialer, samt et lettere måltid med vin og 
postevand inkluderet i kursusprisen.

Danmarks Billedkunstlærere er en faglig forening for 
billedkunstundervisere i skoler og institutioner.
Foreningen er baseret på frivilligt 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.

HUSK Billedkunstens Dag 2018 onsdag d.14. marts.

I 2017 deltog mere end 10.000 elever i over 40 byer i 
Billedkunstens Dag. I 2018 skal vi være endnu flere. 
Vær med til at markere Billedkunstens dag med din klasse eller hele
skolen og få dine kolleger med. 
I januar udsendes det 3. inspirationskatalog til samtlige skoler i 
hele landet. 
HUSK at spørge på kontoret, om de har modtaget kataloget eller tjek
foreningens hjemmeside:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
hvor kataloget vil kunne downloades.

Billedkunstens Dag



Replace/Replay
Juxtaposition

Sammenstillingens Kunst

Michael Norre
www.dkart.dk

Fredag den 20.4. kl. 16.30-20 og
lørdag den 21.4. kl. 9.30-14

Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Pris kr. 800 (1.100 for ikke medlemmer) inkl. mad og drikke

Tilmelding og betaling senest den 6. april.

I et brev til Friedrich Schiller skrev Johann Wolfgang von 
Goethe en gang: ”Kunstværker er i grunden som spillekort.
Man kan spille dem ud sådan eller sådan”. Måske er billeder
som spillekort; de giver kun mening i forhold til hvordan 
de spilles. 
- På kurset vil vi kigge på nutidige kunstnere, som bruger
sammenstilling af forskellige genrer og materialer, 
fx Jonathan Meese, men også et kig på forløberne for den
genre, nemlig Dadaisme repræsenteret af fx John Heartfield
og Francis Picabia.
- Vi vil kreere fotomontager og farverige collager udført med
stumper fra billedkunsten, litteraturen og mediers 
erindringsstof. Båret af både alvor, ironi og lidenskab.
- På kurset vil vi forsøge at finde et ”flow”, arbejde med 
ligheder og kontraster i både æstetisk og etiks forstand.
- Vi vil arbejde på store kraftige ark papir med akrylmaling,
oliekridt, tusch, collage, papirklip m.m.

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 
eksperimenterer med materialet og dit personlige tryk. 
På kurset vil vi øse ud af vores erfaringer, så du bliver gjort
fortrolig med materialet, dets muligheder og begrænsninger,
samt introduceret til, hvordan du kan organisere og arbejde
med store fælles tryk med en klasse, flere klasser – ja hele
skolen. 
Materialet er billigt, let tilgængeligt og egner sig til alle alders-
grupper. Du vil være helt solgt, når du først har prøvet det. 
Både erfarne og nye billedkunstlærere vil have glæde af en
aften med TRYK på.
Hvis du vil have ideerne med hjem, så medbring dit USB stik.

Undervisere
Lykke Østrup Andersen og Ulla Fog
Torsdag d.16.nov. kl.17.30 – 21.00 
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Pris kr. 300 (500 for ikke medlemmer) inkl. mad og drikke
Tilmelding og betaling senest den 2.november

Nu er det tid til at lægge I-padden væk og gribe blyanten, tuschen,
tapen …….tråden.
Med kurset ”Sæt tegning på skemaet” introducerer vi forskellige 
tegneøvelser, som kan stimulere og udvikle tegning som en 
kommunikationsform og give eleverne nye redskaber og inputs til at
udfordre og styrke sig med tegning. Tegning kan bruges som en 
selvstændig udtryksform – og som et værktøj til at understøtte flere
fag. Tegning handler om at ”se” og udvikle en forståelse af det man 
ser. At tegne en form er også at ”forstå” en form.
På kurserne vil vi arbejde med forskellige redskaber og materialer 
og tegnemetoder som bevægelsestegning, tegnecollage, store 
tegninger, blindtegning, cirkler og ovaler, tegn med ord, sticky 
monsters og meget mere. 
Hvis du vil have idéerne med hjem, så medbring et USB stik.

Undervisere
Lykke Østrup Andersen og Ulla Fog
Begge undervisere har mange års erfaring med undervisning i
billedkunst på alle klassetrin i folkeskolen og er forfattere på 
inspirationskataloget til Billedkunstens Dag og undervisningsartikler 
i Billedpædagogisk Tidsskrift.

Tegning 1: Mandag d.9.oktober kl.17.30 – 21.00 
Tegning 2: Torsdag d.1.februar kl. 17.30 – 21.00 
Kurserne er to særskilte kurser med forskelligt indhold. 
Du kan melde dig til begge kurser eller blot det ene. 

Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Pris pr. kursus kr. 300 (500 for ikke medlemmer) inkl. mad og drikke
Tilmelding og betaling senest den:
25. september for Tegning 1 
18. januar for Tegning 2

Sæt tegning på skemaet

Sæt TRYK på…..


