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75 års Jubilæumsreception

Fredag den 25.oktober kl.15 
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216

I anledning af Danmarks Billedkunstlæreres 75 års
jubilæum og at Københavns Tegnelærerforening har 
eksisteret i over 100 år, vil foreningen gerne invitere til
reception og hyggeligt samvær på Holbergskolen     
fredag den 25.oktober kl.15. Vi glæder os til at fejre
vores fælles begejstring for faget billedkunst med så
mange som muligt. Så tøv ikke – kom endelig. 
Festlige indslag er meget velkomne.  
Der bliver serveret et mindre traktement, så tilmeld dig
venligst senest mandag den 21.oktober 2013 til Annette
Preisler på e-mail: preislerberthelin@gmail.com

Danmarks Billedkunstlærere er en faglig forening, 
der arbejder for undervisere i skoler og institutioner, der
er interesseret i billedkunst. Foreningen er baseret på
frivilligt, ulønnet arbejde. Vi er Københavns Tegnelærer-
forening og kreds 8 i foreningen ”Danmarks Billedkunst-
lærere”, som er landsdækkende og består af 11 kredse. 
Foreningens formål er bl.a. at udbrede viden om billed-
kunst og arrangere kurser for billedkunstlærere og andre
interesserede. Foreningen arrangerer normalt 3-4 kurser
årligt samt evt. foredrag.

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.

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 måned før kurset skal man have betalt.
Betal over Netbank, konto: 1551 0005483239
Husk at angive dit navn ved pengeoverførelsen,
så vi ved, hvem der har betalt.

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

Generalforsamling
Torsdag den 26. september 2013 kl. 19-21 på
Holbergskolen, Frederiksborgvej 216
Der vil være et mindre traktement, så tilmeld dig hos 
Annette Preisler på e-mail:
preislerberthelin@gmail.com

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



”Jeg troede det skulle være en giraf, 
men den ville hellere være en gris!” 

Papmache som kunst og skulptur 

Billedkunstner og skulptør Berit Othman
www.berit-othman.dk

Torsdage den 14.11.-21.11.-28.11. 2013 kl. 17-21.30

Holbergskolen, Frederiksborgvej 216

Pris kr. 700 (kr. 1.100 for ikke medlemmer)

Jeg vil vise, hvordan en figur hurtigt kan opbygges og
varieres med ret få grundmaterialer som tape, avispapir
og tråd. 
Derefter vil jeg vise og hjælpe med det videre forløb. 
Der vil være plads til, at man kan prøve individuelle
ønsker af. Store som små ønsker.
Desuden vil vi også vil bruge en del tid på færdiggørel-
sen, på bearbejdning af figurernes overflader. 
Her kan der virkelig sprælles.

Iscenesat fotografi og microworlds

Billedkunstlærer Tina Kjer

Fredag den 24.januar kl. 16-20 og lørdag 

den 25. januar 2014 kl. 9.30 til 15.00

Holbergskolen, Frederiksborgvej 216

500 kr. (kr. 900 for ikke medlemmer)

Vi undersøger det fortællende potentiale, der ligger i at
fremstille og fotografere miniatureverdener i microworlds,
hvor leg med overraskende situationer, budskaber og
fortryllende verdener skaber underfundige og tanke-
vækkende universer. 
Vi arbejder med mini menneskefigurer i plastik, som 
iscenesættes i alle mulige scenarier – og som resultat og
færdigt værk fastholdes i digitalt fotografi.
Medbring eget digitalkamera og evt. stativ.
Der bliver ikke undervist i fototeknik, men i opbygning af
universer og idéer til arbejdet med microworlds i skolen.
Se mere om microworlds på: 
http://little-people.blogspot.dk/ 

Sansning og nysgerrighed 
er forudsætninger 

for at skabe

Billedkunstner Hanne Linde
www.hannelinde.dk

Torsdage den 6.2.- 27.2.- 6.3.-13.3. 2014 kl. 17-21.30

Holbergskolen, Frederiksborgvej 216

Pris kr. 900 (kr. 1.300 for ikke medlemmer)

Få indsigt i og erfaring med grundlæggende dele af
inspirationens væsen. Åbenhed, nærvær, nysgerrighed
og sansning er vigtige kvaliteter i forhold til den krea-
tive proces. 
Disse 4 torsdage bliver en opdagelsesrejse, hvor vi
udfordrer gamle vaner, leger og fordyber os i farver,
materialer, malemåder og komposition. Der vil indgå
bundne øvelser og selvstændigt billedarbejde. Deltag
i et kursus i maleri, hvor det er processen frem for det


