Form og indhold - to væsensforskellige ting
Frederik Lindskov
www.frederiklindskov.dk

Onsdage den 2.3.-9.3.-16.3. kl. 17.30-21.00
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Pris kr. 800 (1.100 for ikke medlemmer)

Kunst fremstår altid udelukkende gennem sin form, men er
aldrig denne, men derimod sit indhold. Dette gør kunst til
en lumsk og for mange mennesker diffus størrelse.
Det gør ikke sagen nemmere, at indholdet altid drejer sig
om tvivl og det grænseland, der støder op mod det
ukendte.
Moderne kunst er på mange måder praktiseret filosofi.
Derfor må man, før man spænder lærredet op, altid nøje
overveje, hvad man ønsker at undersøge.
Kursusforløbet drejer sig således om de indledende
overvejelser, det indholdsmæssige greb og slutteligt den
bærende form - selve udførelsen af værket.

Danmarks Billedkunstlærere er en faglig forening,
der arbejder for undervisere i skoler og institutioner, som
er interesseret i billedkunst. Foreningen er baseret på
frivilligt, ulønnet arbejde.
Vi er Københavns Tegnelærerforening og kreds 8 i foreningen ”Danmarks Billedkunstlærere”, som er landsdækkende
og består af 9 kredse.

Danmarks Billedkunstlærere
Kreds 8

Københavns Tegnelærerforening

Foreningens formål er bl.a. at udbrede viden om
billedkunst og arrangere kurser for billedkunstlærere og
andre interesserede. Foreningen arrangerer normalt 2-3 kurser årligt, samt evt. foredrag.

Frederik Lindskov

Generalforsamling
Onsdag den 23 september 2015 kl. 17.30-19.30 på
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Der vil være et mindre traktement, så tilmeld dig hos
Annette Preisler på e-mail:
preislerberthelin@gmail.com

Bestyrelsesformand for kreds 8:
Ulla Brun Fog, Utterslev Skole: 50 56 76 08

Kursusprogram 2015-2016

Maleri
Jacob Herskind
www.jacobherskind.dk

Fredag den 22.1. kl. 16-20 og
lørdag den 23.1. kl. 10-15

Som medlem af Danmarks Billedkunstlærere får
du rabat eller gratis adgang til mange udstillinger
og museer over hele landet.
Desuden får du tilsendt 4 numre af
“Billedpædagogisk Tidsskrift” årligt.

Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Pris kr. 800 (1.100 for ikke medlemmer)
Frihed - mal det DU er og det DU vil!
Gør dig fri af forestillinger om, hvad folk forventer og mal
det, som du har i maven og hovedet: let og luftigt, humoristisk og eftertænksomt.
Smadr dit pæne maleri, og få det endnu bedre.
Bobl - mal på alt, hvad du kan tænke dig.
Medbring det, du selv vil male på:
lærred/sten/saks/papir/stol/køleskab/bil…
Der er ingen regler - ingen grænser - ingen sure miner.

Som medlem af kreds 8, Københavns Tegnelærerforening, kan du desuden deltage i alle
foreningens kurser over hele landet.
Se det samlede kursusudbud på:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Dynamisk collage og maleri
Karin Olesen
www.karinolesen.dk

Onsdage den 11.11.-18.11.-25.11. kl. 17.30-21.00
Nye medlemmer tilmelder sig på
e-mail: teddyandersen@mail.tele.dk
Husk at skrive kreds 8.
Kontingent:
Medlem: 450 kr.
Par medlemmer: 550 kr.
Studerende og pensionister: 350 kr.

Tilmelding og betaling til kurser:
Man tilmelder sig kurserne hos Annette Preisler
på e-mail: preislerberthelin@gmail.com
Senest en uge efter tilmelding skal man have
betalt for at være sikker på en plads.
Betal over Netbank, konto: 1551 0005483239
Husk at angive dit navn ved pengeoverførslen,
så vi ved, hvem der har betalt.

På alle kurser er redskaber og materialer,
samt et lettere måltid med vin eller vand
inkluderet i kursusprisen.

Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Pris kr. 800 (1.100 for ikke medlemmer)
På kurset arbejdes der dynamisk, intuitivt og personligt
med forskellige medier og teknikker indenfor kunstens
mange muligheder. Formålet med kurset er at frisætte deltagernes kreativitet og inspirere til nye undervisningsformer.
Vi starter med meditation, der giver ro gennem musik og
fysisk afspænding. Herefter arbejdes der med dynamisk
croquis 2 og 2 efter hukommelse af viste tegn fra hele
verden, der senere fortolkes i collager. I arbejdet med
collagerne introduceres deltagerne derudover for farveøvelser og så går det løs med at fabulere og fjerne frygt.

