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Generalforsamling

Generelle oplysninger

Billedkunstens dag

Kreds 5 Fyn
Tirsdag, den 27. september 2022 kl. 17.00-19.30
Galleri 5000, Kunstgalleri Filosofgangen 3, 5000 Odense C
Program:
kl. 17.00-18.00  Rundvisning og fortælling ved  
  Peter Thomsen 
kl. 18.00-18.30  Spisning, kreds 5 er vært med en sandwich                                                                                                
kl. 18.30- 19.30  Generalforsamling
Tilmelding senest den 4. september 2022 via foreningens 
hjemmeside: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Konference om billedkunst i skolen
Tegn på tid
Fredag den 1.  og lørdag den 2 april 2022
Se konference invitation og tilmelding på
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Tilmelding til alle kurser via foreningens hjemmeside:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk - Kreds 5.
Her ligger kursustilmeldingen, som du udfylder og sender.
Du modtager mail med bekræftelse via hjemmesiden, men er
først optaget når du får bekræftelse fra kursuskoordinatoren.
Ved afbud før deadline for tilmelding får du hele beløbet 
tilbage. Ved afbud indtil 14 dage før afholdelse af kurset får 
du 50% retur. Herefter tilfalder kursusafgiften kredsen.

Onsdag, den 16. marts 2022
Billedkunstens POP-UP-udstilling i det offentlige rum.
Pak et udvalgt undervisnings-projekt i en ‘kuffert’, drag ud i
verden og vis indholdet frem. Fynskredsen opfordrer jer alle 
til at lave en aftale med fx den lokale brugs/mekaniker/pleje-
hjem/station eller andre lokale steder (noget der er nemt for 
jer). Lav en aftale om at I må komme og lave en POP-UP-ud-
stilling. Udstillingen kan fx vare en time eller to, hvor elev-
erne viser deres arbejder frem.
Se mere på www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
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KONFERENCE - Fredag 1. og lørdag 2. april 2022 



Personlige medlemmer kr. 760,-
Ikke medlemmer kr. 1060,-
Materialeudgifter kr. 100,-
Tilmelding senest den 3. januar 2022
(max. 14 deltagere)

Mosaik workshop
I mosaik workshoppen får du bundne 
og frie opgaver med både nye og 
second-hand materialer. Du kommer til at 
arbejde med og forstå 2 og 3 dimensionelle 

processer, hvad enten du er begynder eller 
mere øvet. Du skal eksperimentere i form/
farve, struktur/tekstur og komposition/sam-
mensætning. Mosaik har altid været en af 
mine særinteresser, fordi det flyder i rummet 
mellem 2 og 3 dimensionelle processer. 
I vil i legen, latteren og frustrationen opleve, 
hvordan det uventede og levende opstår.

Personlige medlemmer kr. 680,-
Ikke medlemmer kr. 1080,-

Materialeudgifter kr. 200,-
Tilmelding senest den 10. maj 2022
(max. 14 deltagere)

Eksperimenterende akvarel
Vi leger og eksperimenterer med akvarellens 
muligheder og alt muligt andet, som sammen 
med farven, giver spændende og anderledes 
stoflige virkninger. 

Begge dage indledes med demonstration af 
teknikker. Der vises eksempler på:
• Hvordan du kan arbejde med kulstøv og 
sand blandet med lim. 

• Collage med japanpapir og stof og salt-
teknik. 

Du kan arbejde med dine egne motiver, om 
de er abstrakte eller figurative. 
Jeg vil have nemme og enkle eksempler med, 
som du kan arbejde med, hvis du har lyst. 

Personlige medlemmer kr. 790,-
Ikke medlemmer kr. 1090,-

Tilmelding senest den 16. august 2022
(max. 14 deltagere) 

Croquis
Skitsetegning efter nøgenmodel.  
Fang modellens udtryk og stilling i en hurtig 
og udtryksfuld streg. 

Se - og tegn hurtigt. Skitsen kan være et værk 
i sig selv eller et forarbejde til et værk. 
Du træner evnen til at opfatte, hvad du ser, 
og får det sat ned på papiret. Du kan bruge 
blyant, kul, kridt, pastel (soft eller olie) tusch, 
blæk og akvarel. De forskellige materialer vil 
blive demonstreret. 

Personlige medlemmer kr. 690,-
Ikke medlemmer kr. 990,-
Materialeudgifter kr. 250,-

Tilmelding senest den 18. oktober 2022
(max. 12 deltagere) 

Grafik - collografi og laserlito
På kurset eksperimenteres med paptryk med 
mælkekartoner kombineret med lette foto- 
overførsler. 
Alle kan deltage. Det kræver kun nysger-
righed og tøj, der kan tåle sværte. Vi trykker 
både i sort/hvid og farver. 
Medbring gerne mælkekartoner 

Fredag, den 16. september 2022
kl. 17.00-21.00

Lørdag, den 17. september 2022
kl. 10.00-15.00

Sted: Nørrebjergskolen,  Nørrebjergvej 7, 
5220 Odense SØ

Underviser:  Kunstner Adam Gabriel

Fredag, den 18. november 2022
kl. 17.00-21.00

Lørdag, den 19. november 2022
kl. 10.00-16.00

Sted: Vester Skerninge friskole
Nyvej 7,5762 Vester Skerninge

Underviser:  
Grafiker Ann-Kerstina Nielsen 

Fredag, den 4. februar 2022
kl. 17.00-21.00

Lørdag, den 5. februar 2022
kl. 10.00-15.00

Sted: Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 
5260 Odense S

Underviser: Kunstner Iris Fridriksdottir

Fredag, den 10. juni 2022
kl. 17.00-21.00

Lørdag, den 11.juni 2022
kl. 10.00-15.00

Sted: Skt. Klemensskolen
Dahlsvej 1, 5260 Odense S 

Underviser: Billedkunstner Indigo Richards
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