Billedkunstens POP-UP-udstilling i det offentlige rum.
Pak et udvalgt undervisnings-projekt 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/mekaniker/plejehjem/
station eller andre lokale steder (noget 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 eller to, hvor eleverne viser deres
arbejder frem.
Se mere på www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Generalforsamling
Onsdag, den 29. september 2021 kl. 17.00-19.30

Galleri Korinth, Reventlowsvej 15, Korinth, 5600 Faaborg
www.gallerkorinth.dk
Program:
kl. 17.00-18.00
Rundvisning og fortælling ved
		
Torben Nebrot Jørgensen
kl. 18.00-18.30
Spisning, kreds 5 er vært med en sandwich
kl. 18.30- 19.30
Generalforsamling
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk Kreds 5

Generelle oplysninger
Tilmelding til alle kurser via foreningens hjemmeside:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk - Kreds 5.
Her ligger kursustilmeldingen, som du udfylder og sender.
Du modtager mail med bekræftelse via hjemmesiden, men er
først optaget når du får bekræftelse fra kursuskoordinatoren.
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.

Konference
Konference om billedkunst i skolen
Tegn på tid
Fredag d.9. og lørdag d. 10 april 2021
Se konferenceinvitation og tilmelding på
www. billedkunstlaerere.dk

Kursuskalender 2021

Onsdag, den 17. marts 2021

Design og print: FGU FYN Assens, Kommunikation og medier. Tlf. 50 70 36 10

Billedkunstens dag

Kreds 5 Fyn

Kursus 1

Fredag, den 15. januar 2021
kl. 17.00-21.00

Fredag, den 11. juni 2021
kl. 17.00-21.00

Lørdag, den 16. januar 2021
kl. 10.00-16.00

Lørdag, den 12.juni 2021
kl. 10.00-15.00

Søndag, den 17. januar 2021
kl.10.00-15.00

Sted: Dof Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18, 5000 Odense C

Sted: Nørrebjergskolen
Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ
Underviser: Billedkunstner Else Frøsig

Personlige medlemmer kr. 650,Ikke medlemmer kr. 950,Materialeudgifter kr. 300,Tilmelding senest den 14. december 2020
(max. 14 deltagere)
Papirskulpturer
- inspireret af de mexikanske Alebrijes
Kurset er en introduktion til papirskulpturer,

Kursus 2

hvor skelettet er opbygget af ståltråd.
Der bliver en grundig gennemgang af de
forskellige trin i opbygningen af en skulptur.
De fleste vil kunne nå at lave en mindre
skulptur færdig, og nogle vil kunne nå at
bemale skulpturen.
Alle vil være klædt på til at fortsætte
på egen hånd, når kurset er slut.

Materialeudgifter kr. 200,Tilmelding senest den 12. april 2021
(max. 12 deltagere)
Eksperimenterende akvarel
På kurset “Eksperimenterende akvarel” er alle
velkomne. Målsætningen med kurset er at
omsætte indtryk og stemninger til dit visuelle
maleriske udtryk, samt lade iagttagelse og
inspiration skabe grobund for

Personlige medlemmer kr. 650,Ikke medlemmer kr. 920,Tilmelding senest den 10.maj 2021
(max. 14 deltagere)
Portræt eller valgfrit motiv på
ekspressiv bund
Teknikken er “vådt i vådt” med akrylmaling.
Vi arbejder bl.a. med kulstøv rørt op i lim og
vand. Vi fortynder akrylmaling med vand, så

Underviser: Billedkunstner
Indigo Richards
den minder om en akvarelfarve. Vandet bliver
et naturligt, levende supplement til akrylmaling.
Fredag arbejder vi frit, vildt og ekspressivt
med at hælde, sprøjte, male og skrabe maling
på flere lærreder, som tørrer til næste dag.
Lørdag arbejder vi et portræt eller andet
motiv ind på den vilde baggrund. Begge dage
starter med en detaljeret indføring og demo
af, hvordan du arbejder med de forskellige
teknikker.

Fredag, den 14.maj 2021
kl. 17.00-21.00

Lørdag, den 18. september 2021
kl. 10.00-14.00

Lørdag, den 15. maj 2021
kl. 10.00-15.00

Sted: Nørrebjergsskolen,
Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ

Sted: Skt. Klemensskolen
Dahlsvej 1, 5260 Odense S

Underviser: Billedkunstlærer
Anna Støttrup.

Underviser: Kunstner Uffe Boesen
Personlige medlemmer kr. 750,Ikke medlemmer kr. 1020,-

Kursus 3

kunstnerisk udfoldelse. Derudover handler
kurset om at opøve nye teknikker og færdigheder, der kan bruges fremadrettet.
Der undervises i:
●
Impulsiv og eksperimenterende 		
akvarelmaling
●
Trin for trin vejledning i forskellige 		
akvarel teknikker og -metoder.
●
At omsætte det genkendelige og 		
figurative til abstraktion.
●
Du vil blive præsenteret og vejledt
i forskellige figurative og
semi-abstrakte teknikker.

Kursus 4

Personlige medlemmer kr. 520,Ikke medlemmer kr. 820,Tilmelding senest den 15. august 2021
(max. 15 deltagere)

Skyggefilm
Vi skal gruppevis eksperimentere med
papirklip og mobiltelefoner og derigennem få
skabt nogle fantasifulde skyggefilm.
På computeren bearbejdes klippene i et
videoredigeringsprogram. Der arbejdes med
hastighed og filtre, og filmen kan tilføjes bl.a.
lyd (tale eller musik) og tekst.
Metoden vil være velegnet til elever fra 5.
klasse.

