Program

Albertslund
Billedskole

18/19

Billedskolen i Albertslund er for børn, unge
og voksne med lyst til at arbejde kreativt med
kunstneriske udtryk fx tegning, maling, collage,
skulptur og installation. Du kan både være
nybegynder eller erfaren, når bare du har lyst til
at eksperimentere med at udtrykke dig i billeder.
Gennem undervisningen styrker du dine skabende
evner, og du udvikler på den måde dit helt eget
udtryk. Det er bare med at komme godt i gang på
Billedskolen – vi tager godt imod dig.
Hvis du har lyst til at gå på et af de faste ugentlige
hold, kan du tilmelde dig på skolens hjemmeside
inden d. 1. september 2018. Vi har også kortere
kurser, læs nærmere bagerst i folderen.

Vi glæder os til at se
dig på Billedskolen!
Tilmelding og mere information:
www.billedskolen.albertslund.dk

følg os på
Facebook

Hold

1

Mandag
kl. 15.30-18.30
– 8-14 år

Undervisningsdage:
2018:
17/9 – 24/9 – 1/10 – 8/10 – 22/10 – 29/10 –
5/11 – 12/11 – 19/11 – 26/11 – 3/12 – 10/12
2019:
7/1 – 14/1 – 21/1 – 28/1 – 4/2 – 11/2 –
25/2 – 4/3 – 11/3 – 18/3 – 25/3 – 1/4

Tegning og skulptur
Kan du lide at tegne? Er du nysgerrig efter at lave skulpturer og
afprøve mange forskellige og sjove materialer? Så er mandagsholdet
lige noget for dig. Gennem opgaver, der har fokus på forskellige
tegnemetoder, arbejder vi med klassisk tegning, bevægelsestegning,
iagttagelsestegning og tegning efter fri fantasi. Vi øver os i teknikker
som skyggelægning, skravering og lærer nyt om blyantens mange
gråtoner. Vi vil også bygge skulpturer i alverdens genbrugsmaterialer.
Ved 17-tiden holder vi en kort pause, hvor vi hygger og spiser og evt. får
lidt frisk luft i vores have. Hvert projekt afsluttes med en gennemgang.
Undervisere:
Marianne Jørgensen og Louise Holmgren
Pris: 1.270 kr. for elever bosat i Albertslund.
Betales over to rater á 635 kr.
(Udenbys elever betaler 2.540 kr. fordelt over to rater)
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Tirsdag
kl. 15.30-18.30
– 8-14 år

Undervisningsdage:
2018:
18/9 – 25/9 – 2/10 – 9/10 – 23/10 – 30/10 –
6/11 – 13/11 – 20/11 – 27/11 – 4/12 – 11/12
2019:
8/1 – 15/1 – 22/1 – 29/1 – 5/2 – 12/2 –
26/2 – 5/3 – 12/3 – 19/3 – 26/3 – 2/4

Billed –og skulpturmageri
På tirsdagsholdet er vi et eksperimenterende værksted, hvor vi arbejder
med alle billedkunstens udtryksformer. Vi skal lave maleri, skulptur,
tegning og grafik inspireret af musik, levende billeder, sjove tekster,
naturen og meget mere. Vi kommer til at arbejde med mange forskellige
materialer fx akrylmaling, kul, tryksværte, træ, oliepasteller, akvarel,
lærred, voks. Vi sætter pris på at have det rart på holdet samtidig med,
at vi prioriterer høj faglighed, og indretter os derfor efter børnenes
forskellige niveauer.
Ved 17-tiden holder vi en kort pause, hvor vi hygger og spiser og evt. får
lidt frisk luft i vores have. Hvert projekt afsluttes med en gennemgang.
Undervisere:
Marianne Jørgensen og Louise Holmgren
Pris: 1.270 kr. for elever bosat i Albertslund.
Betales over to rater á 635 kr.
(Udenbys elever betaler 2.540 kr. fordelt over to rater)
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Onsdag
kl. 15.00-17.15
– 6-8 år

Undervisningsdage:
2018:
19/9 – 26/9 – 3/10 – 10/10 – 24/10 – 31/10 –
7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 5/12 – 12/12
2019:
9/1 – 16/1 – 23/1 – 30/1 – 6/2 – 13/2 –
27/2 – 6/3 – 13/3 – 20/3 – 27/3 – 3/4

TEGN, MAL, BYG – for de mindste
På dette hold arbejder vi med former i pap og ler. Vi laver collager,
maler med pensler og akvarelfarver, akrylmaling og meget andet.
Vi leger og fortæller historier. Det sætter fantasien i gang.
Vi træner også samarbejde, så børnene lærer at give plads og at
hjælpe hinanden. Det er vigtigt i forhold til det at arbejde kreativt,
men det vigtigste er, at børnene har det sjovt og bliver bedre til at
tegne og forme.
Vi bruger hver onsdag eftermiddag lidt tid på fælles hygge, og
ofte når vi også en frisk løbetur i Billedskolens store have.
Undervisere:

Gina Hedegaard Nielsen og Linda Orloff
Pris: 1.270 kr. for elever bosat i Albertslund.
Betales over to rater á 635 kr.
(Udenbys elever betaler 2.540 kr. fordelt over to rater)

Hold
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Onsdag
kl. 18.00-21.00
– Voksne

Undervisningsdage:
2018:
19/9 – 26/9 – 3/10 – 10/10 – 24/10 – 31/10 –
7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 5/12 – 12/12
2019:
9/1 – 16/1 – 23/1 – 30/1 – 6/2 – 13/2 –
27/2 – 6/3 – 13/3 – 20/3 – 27/3 – 3/4

FLADE OG RUMLIGHED I FARVER
– Fokus på fordybelse og udvikling
I denne sæson planlægger vi at arbejde med farvernes udtryk og
muligheder. Dog med mindre iagttagelsesopgaver, hvor du vil kunne
fordybe dig i skitsens og blyantens rige udtryksmuligheder.
Vi vil inddrage det rumlige aspekt i farvernes verden, bl.a. inspireret af
Ib Geertsens mobiler. Du vil også komme til at arbejde med overfladestrukturer i akrylmaleriet samt med collageteknikken. Hvis tiden tillader
det, kan du fordybe dig i akvarelteknikken fx som ’Artists Book’-projekt.
Hvis der er en udstilling ’i byen’, der kan inspirere og understøtte dit
arbejde, arrangerer vi en udflugt til denne.

Undervisere: Bertine Knudsen og Gina Hedegaard Nielsen
Pris: 1.980 kr. for elever bosat i Albertslund.
Betales over to rater á 990 kr.
(Udenbys elever betaler 3.960 kr. fordelt over to rater)

Hold
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Torsdag
kl. 15.30-18.30
– 14-18 år

Undervisningsdage:
2018:
20/9 – 27/9 – 4/10 – 11/10 – 25/10 – 1/11 –
8/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 6/12 – 13/12
2019:
10/1 – 17/1 – 24/1 – 31/1 – 7/2 – 14/2 –
28/2 – 7/3 – 14/3 – 21/3 – 28/3 – 4/4

Ung kunst
Er du nysgerrig og kreativ, så kom og vær med i vores BILLEDEKSPERIMENTARIUM, hvor vi afprøver forskellige materialer, teknikker
og metoder. Mens vi undersøger, hvad billedkunst også kan være, bevæger
vi os gennem nogle af dens mange faser fra skitser til udstillingsplakater
og eksperimenterer med bl.a. tegning (fx tegneserie), maleri, fotografi,
rumlighed og tredimensionelle former.
Vi vil sammen opleve andres kunst og lade os inspirere til selv at skabe.
Vi lægger vægt på at se billedkunsten som et frirum, hvor du kan afprøve
mest muligt, udfolde dig gennem processen og finde frem til dit helt eget
udtryk. Du kan også vælge at fordybe dig i et særligt personligt tema og
arbejde med dette i en længere periode under vejledning fra underviserne.

Undervisere: Linda Orloff og skiftende undervisere efter tema
Pris: 1.270 kr. for elever bosat i Albertslund.
Betales over to rater á 635 kr.
(Udenbys elever betaler 2.540 kr. fordelt over to rater)

Hold
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Fredag
kl. 10.00-13.00
– Voksne

Undervisningsdage:
2018:
21/9 – 28/9 – 5/10 – 12/10 – 26/10 – 2/11 –
9/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 7/12 – 14/12
2019:
11/1 – 18/1 – 25/1 – 1/2 – 8/2 – 15/2 –
1/3 – 8/3 – 15/3 – 22/3 – 29/3 – 5/4

Billedværksted
På fredagsholdet vil vi igen i år tilbyde særforløb med forskellige
undervisere, der hver for sig har en særlig tilgang til kunsten.
De enkelte forløb vil overvejende vare fire uger. Det giver mulighed
for at få stillet meget forskellige opgaver og for at modtage alsidig og
konstruktiv feedback.
Du vil få stillet opgaver, der inspirerer dig til at finde dit personlige
udtryk, og du vil derigennem blive præsenteret for en bred vifte af
materialer og teknikker.

Forskellige undervisere
Pris: 1.980 kr. for elever bosat i Albertslund.
Betales over to rater á 990 kr.
(Udenbys elever betaler 3.960 kr. fordelt over to rater)

Korte kurser
2018

2019

Andre tilbud

Sommerkursus 1 – 2018
uge 27. Første uge i
skolernes sommerferie.
For børn 8-14 år
Alle hverdage.
Sted: Billedskolen

VINTERFERIEKURSUS – 2019
UGE 8
For børn 8-14 år
Mandag 18/2, tirsdag 19/2,
onsdag 20/2.

For BØRNEHAVER
OG BØRNEHAVEKLASSER
De mindste kan komme og arbejde
med forskellige spændende
projekter på Billedskolen.

SOMMERATELIER – 2019
for voksne
Fredag 24/5 kl. 15-19,
lørdag 25/5 kl. 9-14
og søndag 26/5 kl. 9-14.

Vi tilrettelægger sammen et forløb,
I skal blot komme to voksne med
maksimalt 16 børn.
Tidsrum og pris aftales nærmere.

Sommerkursus 2 – 2018
uge 32. Sidste uge i
skolernes sommerferie
For børn 8-14 år
Alle hverdage.
Sted: Herstedhøje Naturcenter
EFTERÅRSFERIEKURSUS – 2018
UGE 42
Mandag 15/10, tirsdag 16/10,
onsdag 17/10
For børn 8-14 år

Sommerkursus 1 – 2019
Første uge i skolernes
sommerferie
For børn 8-14 år
Alle hverdage.
Sted: Billedskolen
Sommerkursus 2 – 2019
sidste uge i skolernes
sommerferie
For børn 8-14 år
Alle hverdage.
Sted: Herstedhøje Naturcenter

For SKOLEKLASSER
Vi har tilbud til skoleklasser på
alle alderstrin.
Skoleklasseforløb tilrettelægges
af Billedskolen i samarbejde med
jer. De ældste klasser kan fx bruge
et sådan forløb som inspiration
til afgangsprojekter. At være på
Billedskolen og fordybe sig i et
projekt (der strækker sig over flere
dage) kan også være et fint afsæt til
et videre undervisningsforløb i fx
dansk, historie, matematik o.s.v.

Tilmelding til faste ugentlige
hold inden 1. september 2018

Praktisk
info
Elevantal
Maksimalt 16 elever på faste
ugentlige hold. ’Først til mølle’ ...

Betalingen dækker undervisning
og materialer. Fravær kan ikke
medføre krav om tilbagebetaling.

Tilmelding
Bindende tilmelding til de faste
hold for sæsonen og diverse kurser
sker på Billedskolens hjemmeside.

Betalingsrestance kan medføre
udelukkelse fra undervisningen
samt gebyr ved opkrævning.

Betaling
For børn bosat i Albertslund
koster en sæson på 24 undervisningsgange 1.270 kr. Betalingen er
fordelt på to opkrævninger á 635 kr.
For voksne bosat i Albertslund
koster en sæson på 24
undervisningsgange 1.980 kr.
Betalingen er fordelt på to
opkrævninger af 990 kr.
OBS:
Udenbys børn og voksne
betaler dobbelt takst.

Sygdom
Folkeskolens sygdomsregler for
elever – ved fx forkølelse, feber,
lus og andet smitsomt – gælder
også på Billedskolen. Børn skal
være raskmeldt, luse- og feberfri
for at komme til undervisning.
Afbud meldes om muligt på dagen
til underviserne.
Udmelding
– kan ske efter første halvdel af
sæsonen 2018/2019. Dette gøres på
mail senest 14. december 2018.

Billedskolens undervisere
for sæsonen 2018-2019
Marianne Jørgensen
61 70 08 34
wolwox@hotmail.com
Louise Holmgren Geertsen
30 89 32 50
louholmgren@gmail.com
Bertine Knudsen
21 61 47 23
bertineknudsen@hotmail.com
Gina Hedegaard Nielsen
20 42 33 76
ginahn@mail.dk
Linda Orloff
27 63 74 19
lindaorloff@gmail.com
– Desuden en række løst
tilknyttede undervisere.

Billedskolens Leder
Kenneth Schønning Olsson
20 73 10 62
ksz@albertslund.dk
Skolen kontaktes bedst på:
billedskolen@albertslund.dk
eller ksz@albertslund.dk

Albertslund Billedskole
Toftekærgård
Egelundsvej 7
2620 Albertslund
billedskolen@albertslund.dk
EAN nr. 5798008870781

www.billedskolen.albertslund.dk

Følg os på
Facebook

