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 og forståelse for billedkunstfagets betydning i og uden for folkeskolen, samt arrangere kurser for
billedkunstlærere.

Københavns Tegnelærerforening

Som medlem af Danmarks Billedkunstlærere får du årligt tilsendt 4 numre
af foreningens blad ”Billedpædagogisk Tidsskrift”, samt rabat eller gratis
adgang til mange kunstmuseer landet over 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.
OBS!
Pas godt på dit medlemskort. Det gælder helt til nytår. Mister du kortet,
kan vi desværre ikke sende et nyt. Du kan sagtens deltage i foreningens
kurser landet over, men på museerne må du betale fuld pris.
Sted: Alle kurser og generalforsamlingen afholdes på Holbergskolen,
Frederiksborgvej 216, 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
eller kontant (ikke MobilePay).
Husk at angive dit navn ved pengeoverførslen.
Din plads på kurset er først gyldig, når pengene er betalt.

“Det er ikke en fEjl...!”
Underviser: Annemette Lichtenberg - billedkunstner og
underviser på Billedskolen i Tvillingehallen
www.alichtenberg.com
Torsdag 11. februar 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 4. februar 2021.

På alle kurser er undervisning, redskaber og materialer, samt et lettere
måltid med vin eller postevand inkluderet i kursusprisen.
Generalforsamling
Københavns Tegnelærerforening, kreds 8 afholder sin 117. generalforsamling
Torsdag den 16. sept. kl. 17.00 - 19.00.
Tilmelding senest 14. september til Annette Preisler på e-mail:
preislerberthelin@gmail.com da der vil være et mindre traktement.
Formand: Ulla Brun Fog. Tlf. 50 56 76 08
E-mail: ullabrunfog@gmail.com
Den øvrige bestyrelse kan ses på hjemmesiden:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Corona
Vi gør opmærksom på, at kurser helt kan aflyses eller deltagerantallet kan
blive reduceret i forhold til myndighedernes gældende Coronarestriktioner.
Vedrørende begrænset deltagerantal vil ”først til mølle” være gældende.
Der vil være fuld refundering af kursuspris i tilfælde af aflyste kurser.
Hold dig orienteret på foreningens hjemmeside og i facebookgruppen
Danmarks Billedkunstlærere kreds 8, Københavns Tegnelærerforening.

Kursusprogram 2021

Håndlavede bøger med TRYK og Collage
Underviser: Helle Vibeke Jensen - Illustrator, forfatter og papirpoet
http://www.hebiinu.com/
Fredag den 19. nov. kl. 16.30-20.30
Lørdag den 20. nov. kl. 9.00-14.00

Hjælp jeg skal have prøve i billedkunst som valgfag
Underviser: Lykke Østrup Andersen
Torsdag den 30. september og onsdag den 6. oktober kl. 17 – 21

Kick Off til Billedkunstens dag 2021

Er du en af de heldige, der har fået valgfaget i billedkunst,
så er dette kursus et MUST.
Her får du mulighed for selv at afprøve, hvad dine elever skal
igennem til prøven i billedkunst. Over to gange, bliver du,
i et eksemplarisk forløb, guidet igennem prøvens delelementer frem
mod et færdigt billedprojekt.
Med udgangspunkt i et fastlagt tema og lodtrukne udtryksformer
arbejdes der med fælles idegenerering, egne eksperimenter og
praktisk billedarbejde i forhold til temaet, samt dokumentation af
processen.
Næste kursusgang vil bestå af færdiggørelse og præsentation af
hinandens billedprojekter, med fokus på eksaminatorrollen,
den gode billedsamtale og vurderingskriterierne.
Kort sagt, du bliver klædt på til prøven i billedkunst.

Undervisere: Bestyrelsen
Torsdag den 14. januar kl. 17-20
Københavns Tegnelærerforening inviterer igen i år alle interesserede
kolleger til tre timers Kick Off, hvor du bliver klædt på til at deltage i
Billedkunstens dag onsdag den 17. marts i uge 11, 2021.
Hvordan du kan tilrettelægge og organisere dage med din klasse,
årgang eller hele skolen. Hvordan du kan gøre det i samarbejde med
museer, biblioteker, institutioner o. lign.
Du vil få ideer til happenings, pop up 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 2021.
Måske kan vi sammen finde på et fælles tema for København.
Kom og vær med.
Deltagelse er gratis
Tilmeldingsfrist 12.januar

Hvordan laver man sin egen typografi, små håndlavede bøger
og collager?
Med afsæt i M·A·R·S poetry font, som er min egen typografi udviklet
ved hjælp af rullet og foldet, tuschindfarvet papir, får du mulighed for
at eksperimentere med denne trykteknik. Vi vil ligeledes arbejde
med de collageteknikker jeg har udviklet over mange år, samt
arbejde med håndlavede bøger inspireret af japansk og kinesisk
boghåndværk.
Med materialer, der er let tilgængelig, billige og nemme at
bearbejde, kan vi skabe smukke design uden at have de store
forudsætninger. På kurset udvikler vi sammen en ”Tool Box” til at
skabe håndlavede bøger med egen typografi og illustrationer.
Maks. 15 deltagere
For medlemmer: Pris 650 kr. inkl. Materialer
Tilmeldingsfrist: 5. november

Maks. 16 deltagere
For medlemmer: Pris 400 kr. inkl. materialer
Tilmeldingsfrist: 23 sept.

