
Børnebilledskole 

 

Hold 1: Børn i alderen 4-8 år onsdage kl. 15.30-16.45 

Hold 2: Unge i alderen 9-14 år onsdage kl. 16.45-18.00 
 

 

Uge 43 d. 21/10 kl. 15.30-17.30 

HALLOWENTEMA. Fælles både hold 1 og 2: Vi udhuler 

græskar og laver spøgelser. Børn og forældre er alle 

velkomne denne 1. billedskoledag, hvor også flere 

undervisere og hjælpere vil være tilstede. 

Instr.: Anita Nielsen mfl. 

 

Uge 44 d. 28/10 kl. 15.30-17.30 

LANDART I NATUREN. Fælles for både hold 1 og 2: Vi laver 

af naturmaterialer anderledes og overraskende 

udsmykninger i naturen til be- og forundrelse af 

tilskuere/forældre, som denne dag også gerne må være 

med eller komme kl. 17.30 og se børnenes værker. 

Instr.: Anita og Karen Marie 

 

Uge 45 d. 4/11 

DOODEL TEGNING: Vi tegner på sten med posca-tusch. 

Instr.: Anita og Karen Marie 

 

Uge 46 d. 11/11 

GENBRUGSKUNST: Kreativiteten er i fokus, når der ved 

hjælp af bølgepap m.m. skal males, foldes og formes bl.a. 

guitarer og ugler efter både fri fantasi og konkrete oplæg.     

Instr.: Jane, Charlotte og Jan. 

 

Uge 47 d. 18/11 

FORMGIVNING MED LER: Vi skal lege med ler. Der formes 

og modelleres får, høns eller fabeldyr efter fri fantasi.    

Instr.: Anita og Karen Marie. 

 

Uge 48 LØRDAG d. 28/11 kl. 10 - ca. 12 



RAKU-BRÆNDING AF LERDYRENE. Fælles for både hold 1 

og 2: Vi starter med glasering af lerdyrene og derefter skal 

de brændes udenfor i gamle olietønder. Når de er færdige, 

lægges de over i savsmuld, hvor fraværet af ilt m.m. giver 

flotte krakeleringer.  Forældre m.fl. er igen meget 

velkomne, ikke mindst for at hjælpe med de varme lerdyr. 

Instr.: Anita, Karen Marie, Simone og Hanne.  

 

Uge 49 d. 2/12 

PORCELÆNSLER: Vi udstikker julehjerter, juletræer, 

stjerner m.m. i hvidt udrullet porcelænsler. Vi laver 

moderne pynt til juletræet, vinduet eller julebordet.   

Instr.: Charlotte og Jane. 

 

Uge 50 d. 9/12 

ANDERLEDES JULEPYNT OG GAVER: Dekorative juletræer 

til ophæng og hemmelige gaver laves, der kan puttes 

under træet juleaften. 

Instr.: Anita og Jane 

 

Uge 2 d. 13/1 

ACRYLMALERI PÅ LÆRRED: Vi skal tegne og male på 

lærred med rene grundfarver og sort/hvid farver. Hold 1 

tegner frit. Hold 2 tegner efter oplæg fra underviser.  

Instr.: Jan og Anita (evt. Charlotte). 

 

Uge 3 d. 20/1 

COLLAGER MED MØNSTRE OG EGNE TEGNINGER: Der 

arbejdes med baggrund/forgrund og forskellige udtryk, alt 

efter hvordan vi vælger at sammensætte vores collager. 

Instr.: Anita og Jan 

 

Uge 4 d. 27/1 

FINURLIGE FUGLE: Vi skal lave sjove fugle af avispapir, 

malertape og maling. En ny måde at bruge formsproget 

på. 

Instr.: Anita og Karen Marie 



 

Uge 5 d. 3/2 kl. 15.30-17.30 

KREATIVE KORT/SCHRAP/TEGNING. Fælles for både hold 1 

og 2: Der laves idérige kort med egne tegninger i 

scrapbogs-stil. Forældre / bedsteforældre / søskende m.fl. 

må denne dag gerne være med og samtidig nyde en kop 

kaffe / te / saft som afslutning på sæsonen.  

Instr.: Anita og Jan samt andre hjælpere, der har mulighed 

og lyst. 

 

Holmeå Kunstforening takker for sponsoratet fra 

Sparekassen Kronjylland i Vorbasse til materialer til 

sæsonnens børnebilledskole.  

 

                             
 

 

KURSUSPRIS: for alle 12 gange incl. materialer, kr. 500,- 

hvor 100 kr. går til medlemsskab i foreningen. 

 

NYT NYT NYT: Tilmelding senest d. 14. oktober. Tilmelding 

og indbetaling via vores hjemmeside: 

www.holmeaakunstforening.dk/kurser og 

www.holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 

 

 

Vi glæder os til at se dig! 

 

                                                                                                                                  

Ved spørgsmål kontakt Anita på 21493914. 

http://www.holmeaakunstforening.dk/kurser
http://www.holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/

