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  Fra Danmarks Billedkunstlærere Kreds 11 



December 2020 
 
Kære medlemmer i kreds 11 
 
Tak for jeres engagement i billedkunstens verden, og særlig i kreds 11!  
 
Vi har i år trodset corona-pandemien og alligevel arrangeret kurser, selv-
om vi måtte sætte en begrænsning på antallet af tilmeldinger.  
Vi håber at kunne tilbyde mange gode kurser fremover, så jer der ikke 
kom med i denne omgang får en ny mulighed.  
 
I år har vi et samarbejde med firmaet ”Cerama” og har derfor afholdt et 
keramikkursus. Derudover har vi haft et hyggeligt aftenarrangement på 
Arken, hvor vi var på opdagelse i Arild Rosenkratzs mystiske farveuni-
vers. Det begyndte med omvisning og derefter en hyggelig middag i café-
en.  
 
Vores kurser er meget populære, så når du tilmelder dig, så husk: 
først sms til formanden, for at høre, om der er ledige pladser, derefter be-
taling til vores konto. Man er først endelig tilmeldt et kursus, når man har 
betalt.  
Alle vores kurser foregår på Uglegårdsskolen. 
 
I den kommende tid har vi endnu et kursus i keramik, fortsætterkursus! 
Fuldt booket og et kursus i Artist Book, fortsætterkursus! Fuldt booket.  
I vil kunne følge med i kommende kurser på vores Facebookside og under 
Danmarks Billedkunstlærere kreds 11. 
 
Generalforsamlingen i år foregik på Uglegårdsskolen, hvor bestyrelsen 
blev genvalgt.  
Delegeretmødet i år var et virtuelt møde pga. corona. 
 
I konvolutten er der vedlagt et medlemskort. Pas godt på 
det, for vi giver ikke nye kort, hvis man mister det.  
 
Vores inspirationskatalog 2020 kan ses online på https://
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-11/ 
 
Husk kryds i kalenderen: Billedkunstens dag afholdes d. 17. marts 2021. 
Vi håber, at I igen vil være med til at synliggøre faget. I december ud-
kommer inspirationskataloget til Billedkunstens dag 2021. Mere om det 
på hjemmesiden, 

                                            
Hvis du ikke har modtaget et medlemskort, er det fordi din 
kontingentbetaling ikke er blevet registreret. Hvis det er en fejl, 
bedes du skrive til landskassereren, Teddy Andersen  
teddyandersen@mail.tele.dk.  
Kortet giver adgang til en masse dejlige oplevelser på diverse 
kunstmuseer. 
Til glæde for jer selv og til inspiration for jeres undervisning i det 
nye år.   

 

KREDS 11´S  BESTYRELSE ØNSKER ALLE EN 

GLÆDELIG JUL OG ET  GODT NYTÅR .  

 
 


