Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en faglig forening for billedkunstundervisere i skoler og på 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

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.

STED: Alle kurser og generalforsamling afholdes på Holbergskolen,
Frederiksborgvej 216, 2400 København NV, Hovedindgangen,
Billedkunstlokalet øverst oppe.

Tilmelding og betaling til kurserne
Tilmeldingsfrist: se under de enkelte kurser.
Tilmelding til: Annette Preisler på e-mail: preislerberthelin@gmail.com
Kursusbeløb indbetales på konto:
Reg.nr. 1551 konto nr. 0005483239
Husk at angive dit navn ved pengeoverførslen.
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.

Bliv inspireret af naturens former
Charlotte Carstensen - arkitekt, All About A
www.allabouta.dk
Torsdag 7. nov. kl.17 - 21
Bliv inspireret af den danske arkitekt Jørn Utzon og arbejd med
naturens former. Design og byg en byplan eller et byrum af
plantedele, inden du transformerer din komposition til en
arkitekturtegning.
Gå ligeledes på opdagelse i hverdagsmaterialet tapens univers og
organiske former, når du skaber en pavillon til dit nærområde.
En workshop fuld af leg og læring, hvor du ikke behøver at have
kendskab til arkitektur for at deltage. Workshoppen er inspireret af
bøgerne “Byg, tegn og lær - med alverdens arkitekter"
og “Utzons Univers” af Malene Abildgaard og Julie Dufour.
Maks. 15 deltagere
Pris. 400 kr. inkl. materialer
Tilmeldingsfrist: 25. okt. 2019

HUSK Billedkunstens dag onsdag den 11. marts 2020.
Billedkunstens dag fik vokseværk i 2019. I år 2020 satser vi på, at flere
skoler i kreds 8 deltager. I januar udsendes det 5. inspirationskatalog til
samtlige skoler i hele landet. HUSK – at spørge på skolens kontor, om de
har modtaget kataloget, eller tjek på foreningens hjemmeside:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Meld dig til vores gratis Kick Off møde onsdag den 15. januar 2020,
der handler om inspiration til og planlægning af Billedkunstens dag.
Se mere andet sted i programmet.

Generalforsamling
Onsdag d. 26. februar 2020 kl.17-20

Tilmelding senest d. 12. februar til Annette Preisler på e-mail:
preislerberthelin@gmail.com, da der vil være et mindre traktement.

Kursusprogram 2019-2020

Digital collage
Anna Støttrup - billedkunstner, folkeskolelærer og underviser
på Herning Billedskole
Torsdag d. 5. sep. Kl. 17-21
Med billedbehandlingsprogrammer til PC har vi fået helt nye
værktøjer til skabende billedprocesser. Du skal arbejde med
forskellige former for collage i programmet pixir.com, som er et
gratis online program. Vi vil også se eksempler på, hvordan
computeren kan indgå i andre billedprocesser.
Kurset er direkte anvendelig i din billedkunstundervisning med
digital billedbehandling.
Maks. 12 deltagere
Medbring egen PC
Pris: 300 kr.
Tilmeldingsfrist: 26. aug. 2019

Stilleben - Mad og drikke

“Det er ikke en fEjl...!”
Annemette Lichtenberg - billedkunstner og underviser på
Billedskolen i Tvillingehallen
www.alichtenberg.com
Torsdag 26. marts kl.17-21
I den kreative proces er det guld værd at vide, at alle fejl og
tilfældigheder, alt det uforudsigelige fører til nyt, noget andet!
Fejl styrker det billedmæssige udtryk. Vi skal eksperimentere
med fejl og dyrke opfindsomheden! “Tænke” nyt og udvikle vores
billedudtryk!
Vi skal eksperimentere med sjove øvelser, opgaver og vildskud.
Være dejligt uperfekte!
Du vil gå hjem med en ide’ bank af ideer, som let kan bruges i
undervisningen.
Maks. 15 deltager
Pris: 400 kr. inkl. materialer
Tilmeldingsfrist: torsdag 12. marts 2020

Kick Off til Billedskunstens dag 2020
Undervisere: Trille Sylvest, Ulla Fog og Lykke Østrup Andersen
Onsdag d.15. jan. 17 - 20
Deltagelse er gratis. Interesserede kolleger er velkomne.
Københavns Tegnelærerforening inviterer til tre timers Kick Off,
hvor du bliver klædt på til at deltage i Billedkunstens dag den
11. marts 2020. Hvordan du kan tilrettelægge og organisere dagen
med din klasse, årgang, afdeling eller hele skolen. Hvordan du kan
gøre det i samarbejde med museer, biblioteker o.lign. institutioner.
Du vil få ideer til happenings, popup workshops og udstillinger i det
offentlige rum eller på din skole. Kort sagt, du vil gå hjem med en
opskrift, hovedet fuld af ideer og lysten til at deltage i Billedkunstens
dag 2020.
Måske finder vi på et fælles tema for København. Kom og vær med.
Tilmeldingsfrist: 20. dec. 2019

Kirsten Bøgh - billedkunstner www.kirstenboegh.dk
OBS to dage: fredag 4. okt. 17 - 20 og lørdag 5. okt. 9 - 14.
På kurset vil vi arbejde med temaet Stilleben - mad og drikke.
Vi vil arbejde med collage i akrylmaleriet. Ved hjælp af collagen
kan vi tilføre maleriet overraskende elementer og på den måde
bryde det forudsigelige. Der er mulighed for at arbejde med
mønstre og ornamenter sammen med motivet, og derudover kan
du også afprøve materialer som kul og lim. Vi starter forløbet med
en opgave, som indeholder forskellige delelementer og afprøvninger, som sætter maleriets proces i gang. Der vil være mulighed for
at arbejde ekspressivt og vildt, du kan arbejde stille og nørdet,
eller du kan kombinere de to tilgange til maleriet. Undervisningen
er baseret på individuel vejledning og alle niveauer kan deltage.
Maks. 15 deltagere
Pris: 900 kr. inkl. materialer
Tilmeldingsfrist: 16. sep. 2019

