
Danmarks Billedkunstlærere er en faglig forening for billedkunst-

undervisere 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 billedkunst-

fagets betydning i og uden for folkeskolen, samt arrangere kurser for 

billedkunstlærere. 

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.

På alle kurser er undervisning, redskaber og materialer, samt et lettere

måltid med vin eller postevand inkluderet i kursusprisen.

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

2022

DANMARKS BILLEDKUNSTLÆRERE

Københavns Tegnelærerforening  

Kick Off til Billedkunstens dag 2022
Underviser: Bestyrelsen 

Mandag 17. januar kl. 17-20
Deltagelsen er gratis

Københavns Tegnelærerforening inviterer alle interesserede
kolleger til at deltage i et tre timers Kick Off, hvor du vil blive
inspireret og klædt på til at deltage i 
Billedkunstens Dag den 16. marts 2022.
Vi vil give ideer til, hvordan du kan tilrettelægge og organisere
dagen med din klasse, årgange eller hele skolen. Hvordan du kan
gøre det i samarbejde med museer, biblioteker, institutioner
o. lign.
Du vi få ideer til små undervisningsforløb, happenings, pop up
workshops og udstillinger i det offentlige rum eller på din skole.
Når du går hjem, vil du have hovedet fuldt af ideer og stor lyst til
at deltage i Billedkunstens dag 2022. Måske kan vi sammen finde
på et fælles tema for hele København.
Kom og vær med. 

Tilmeldingsfrist: 13. januar 2022



Performancekunst – Sanserne, kroppen og dialogen
Undervisere:  Søren Lau Rasmussen
Onsdag den 11. maj kl. 17-21

På dette kursus vil vi arbejde med kroppen som udgangspunkt for
den skabende proces. Performancekunst er kunstnerens objekt med
udgangspunkt i kroppen og dens bevægelser. Performancekunst
består typisk af fem elementer; tiden, rummet, sansning, kroppen og
relationen mellem publikum og kunstneren. Disse elementer vil man
lære på kurset og de mange forskellige måder man kan udtrykke sig
med kroppen, både med og uden materialer. Man vil eksempelvis
lære at spille forskellige temperamenter, opleve, hvordan en
melankoliker ind i et lokale, hvordan man præsenterer sig selv,
hvordan kroppen ændrer sin holdning. Kurset vil give dig et indblik I
performancekunstverden, som for mange kan være en ukendt
størrelse i forhold til billedkunsten. Jeg vil vise, hvad man skal være
opmærksom på i performancekunst. Vi er til stede sammen i nuet,
vi ser på hinanden og vi responderer på hinanden. På kurset vil du
lære tekniker til, hvordan du selv kan skabe din egen undervisning
med performancekunst igennem ord, krop og materialitet.

Max. 20 deltagere. Pris 400 kr.

Tilmeldingsfrist 6. maj.

EKSPERIMENTER MED GELLI-TRYK OG MALERI
Underviser: Anne Lorenzen. Billedkunstner og underviser i maleri
og mixed media hos www.kunstevent.dk

Fredag 11. november. kl.17- 20
Lørdag 12. november. kl. 9.30 -14

Gelli-pladen er en blød silikoneplade, som kan bruges til monoprint
på mange forskellige måder. På billedet ses eksempler på 
gelli-printning – plus lidt ekstra.
På kurset lærer du nogle basisteknikker til gelli printing.
Desuden skal vi arbejde med, hvordan du kan integrere gelli-tryk på
halvtransparent papir i malerier.

Max.15 deltagere. Pris 650 kr. inkl. materialer 

Tilmeldingsfrist 31. okt.

GENERALFORSAMLING med indlagt kursus i POP–UP Collage

Torsdag den 15. sept. kl. 17-20
Kom til generalforsamling, hvor du, udover at høre om foreningens
tilstand, også får et kursus i at fremstille en pop-up collage.
En oplagt ide til din undervisning. 
Vi serverer et glas vin med et stykke pizza.
Deltagelsen er gratis
Tilmeldingsfrist 10. sept.

Konference den 1.-2. april 2022                       
Danmarks Billedkunstlærere afholder konference på 

Dalum Landbrugsskole. Odense. 

Se mere på Danmarks Billedkunstlæreres hjemmeside: 

www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

“Det er ikke en fEjl...!”
Underviser: Annemette Lichtenberg - billedkunstner og 

underviser på Billedskolen i Tvillingehallen

www.alichtenberg.com

torsdag den 24. 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 bank af ideer, som let kan bruges i 
undervisningen.

Maks. 15 deltager 
Pris: 400 kr. inkl. materialer

Tilmeldingsfrist torsdag 17. februar 


