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Generalforsamling

Generelle oplysninger

Billedkunstens dag

Kreds 5 Fyn
Tirsdag, den 26. september 2023 kl. 17.30-19.30
i Galleri Knægt, Østergade 9, 5400 Bogense
Program:
kl. 17.30 -18.00 Rundvisning og fortælling ved Allan Knægt
kl. 18.00 -18.30 Spisning, kreds 5 er vært med en sandwich
kl. 18.30 - 19.30 Generalforsamling

Tilmelding senest den 10. september 2023  via foreningens
hjemmeside: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Mellem himmel og jord
er et projekt, som bliver til 3 videofilm 
som inspirationsmateriale til undervisning i COLLAGE i 
indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Pt er der fremstillet en videofilm til udskoling/valgfag.
Vil du høre mere om projektet så kontakt formanden 
Ulla Englich 3029 2672.

Link til film: http://youtu.be/D7Sxk15MnLg

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 15. marts 2023
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 være på stedet en time eller to, hvor 
eleverne viser deres arbejder frem.
Se mere på www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
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Grafik - collografi og laserlito
På kurset eksperimenteres med paptryk med 
mælkekartoner kombineret med lette foto- 
overførsler. 

Alle kan deltage. 
Det kræver kun nysgerrighed og tøj, der kan 
tåle sværte. Vi trykker både i sort/hvid og 
farver. 
Medbring gerne mælkekartoner

Gud brugte ler 
-da han skabte mennesket og siden har  
vi mennesker brugt leret til mange forskellige 
ting; krukker, store katedraler og højteknolo-
giske komponenter.

Indenfor keramikken er der i dag mange  
forskellige typer ler og måder at bruge leret 
på. På kurset vil de forskellige lertyper og 
materialer blive gennemgået. Vi taler om,  
hvilke teknikker de enkelte lertypers egensk-
aber, gør dem egnet til og herunder brænd-
ingsmetoder. Der vil være særligt fokus på 
paperclay, og de nye muligheder den giver. 
Der vil blive gennemgået, hvordan man 
selv kan lave paperclay.Vi skal arbejde med 
paperclay, og der vil blive demonstreret og 
afprøvet forskellige alternative metoder til at 
forme og dekorere leret. Vi vil udfordre leret 
og prøve at nå grænsen for, hvad leret kan i 
skulpturelle objekter.
Materialeudgifter : 150 kr. pr. deltager  
derudover kan der være individuelle udgifter 
hvis man ønsker brænding af objekter.

Collage workshop
Mine Collage-workshops er et kreativt kursus 
i at skabe små unikke værker ud fra en 
masse forskellige materialer. 
Der bliver klippet, klistret, tegnet, og kastet 
med maling.
Der bliver desuden arbejdet med komposition, 
og vi prøver en masse teknikker af.
Jeg viser forskellige teknikker, og giver fif og 
ideer til, hvordan du kan udvikle dit håndværk.

Der er altid givende at være kreative sam-
men, der er masser af fælles inspiration i en 
skøn skaberproces.

Du får alle de materialer, du skal bruge. 
Der er ark at bygge dine collager op på og 
masser af forskellige materialer at bladre ig-
ennem.Jeg medbringer tingfinder-kasser fyldt 
med spændende mønstre, figurer og citater. 

Kreativiteten flyder, og Jeg er altid fyldt helt 
op med humør og smil efter en endt  
workshop.

Pris: 
Medlemmer kr. 750,- Ikke medlemmer kr. 1050,-
Materialeudgifter kr. 250,-
Tilmelding senest den 06. februar 2023
(max. 12 deltagere) 

Fredag, den 10. marts 2023 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 11. marts 2023 kl. 10.00-16.00

Sted: Vester Skerninge friskole
Nyvej 7,5762 Vester Skerninge
Underviser: Grafiker Ann-Kerstina Nielsen 

Pris: 
Medlemmer kr. 650,- Ikke medlemmer kr. 1050,-
Materialeudgifter kr. 250,-
Tilmelding senest den 09. maj 2023
(max. 12 deltagere) 

Fredag, den 09. juni 2023 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 10. juni 2023 kl. 10.00-15.00

Sted: Skt. Klemensskolen
Dahlsvej 1, 5260 Odense S
Underviser: Billedkunstner Indigo Richards 

Stofligt maleri- lag på lag med akrylmaling
Om fredagen indledes med demonstration af 
teknikker med kulstøv, sand og lim.  
Vi arbejder med vandige farver vådt i vådt. 
Leg med teknikkerne, slå hjernen fra, og mal 
så mange “baggrunde” som du kan nå.

Malerierne ligger og tørrer til næste dag, hvor 
der igen er fælles demonstration af, hvordan 
man kan arbejde figurative eller abstrakte 
motiver ind. 

Kursus 3

Kursus 4Kursus 2

Kursus 1

Pris: 
Medlemmer kr. 760,- Ikke medlemmer kr. 1060,-
Materialeudgifter kr. 150,-
Tilmelding senest den 08. august 2023
(max. 8 deltagere) 

Fredag, den 08. september 2023 kl. 17.00-21.00
Lørdag, den 09. september 2023 kl. 10.00-15.00

Sted: Fjellebrostræde 1, 5370 Mesinge
Underviser: John Rundstrøm
web: https://www.rundstrøms.dk

Pris: 
Medlemmer kr. 720,- Ikke medlemmer kr. 1020,-
Materialeudgifter kr. 65,-
Tilmelding senest den 04. oktober 2023
(max. 14 deltagere) 

Lørdag, den 04 november 2023 kl. 10.00-16.00

Sted: Nørrebjergskolen  
Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ
Underviser: Rasmus Møller
web: https://www.rasmusmoeller.dk/


