
Forårsprogram 2017 

I Holmeå Kunstforening 

Følg os på facebook og vores hjemmeside: www.holmeaakunstforening.dk 

 

Akryl maling med hhv. 9 eller 5 turs klippekort 

Kurset henvender sig til alle, der har lyst til at male både nybegyndere og øvede. Undervisningen 
tager udgangspunkt i deltagernes niveau. Der vil indimellem være korte oplæg du kan arbejde 
efter. Farvelære og forskellige teknikker afprøves og indarbejdes i dit billede. 
 

Tidspunkt: Tirsdage fra d. 21. februar kl. 18.30 til kl. 21.00.  Sidste 
aften d. 25. april 2017. 
Ingen undervisning uge 13. 
 
Pris: 9 gange: medlemmer af Kunstforeningen 900 kr. / ikke-
medlemmer 1125 kr. 
5 gange: medlemmer 480 kr. / ikke medlemmer 600 kr. 
 
Medbring: selv materialer. Der er mulighed for at købe maling mrk. 
”System3” i foreningen og låne pensler og staffelier.  Deltagerliste 
og materialeliste fremsendes ved sidste tilmeldings dato.  
 
Tilmelding og betaling: på  
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Senest tirsdag d. 14/2 – ’17. Kurset gennemføres ved mindst 8 
deltagere. 
 
 

 

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


Se her… Ekstraordinært… 

Malerkursus m. Bente Stamp 

- Med mulighed for kro ophold på Hovborg Kro 

Helt ekstraordinært har du nu mulighed for at komme på malerkursus med maler og underviser 
Bente Stamp, som underviser på linjen Billedkunst på Engelsholm Højskole. Temaet for denne 
malerweekend er ”det eksperimenterende maleri”, og der skal fokuseres på lys og alle dets 
skygger, da dette er et tema, et redskab, en effekt, et symbol, et håndværk, der er universielt for 
maleriet. Uden lyset - ingen skygger. Intet mørke uden lys. Både øvede og uøvede er velkomne på 
kurset. 
 

  
 
 

Tidspunkt: Fre. d. 3. marts kl. 17.00 – 20.30 
og lør. d. 4. marts kl. 9.00 -15.00. 
 
Underviser: Bente Stamp 
 
Pris: 1000 kr. for medlemmer og 1250 kr. for 
ikke medlemmer.  
 
Materialer: Der vil blive sendt mail ud til 
deltagere inden kurset.

Kroophold:  

Der er mulighed for kombination med Kro-ophold på Hovborg Kro med forplejning og overnatning. 

Priser for 1 overnatning fra fredag –lørdag inkl. 3 stk. smørrebrød til at tage med på malerkursus 
fredag + overnatning m. morgenmads tag selv bord. Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 435,- 
ekskl. drikkevarer (normal pris kr. 543,-). Pris pr. person i enkeltværelse kr. 605,- ekskl. drikkevarer 
(normal pris kr. 833,-). 

Priser for 2-nætter fra fredag -søndag inkl. 3 stk. smørrebrød fredag aften, overnatning og morgen 

tag selv. 3-retters menu lørdag aften og overnatning med morgen tag selv søndag. Pris pr. person i 

dobbeltværelse kr. 1.035,- ekskl. drikkevarer (normal pris kr. 1.288,-). Pris pr. person i 

enkeltværelse kr. 1.375,- ekskl. drikkevarer (normal pris kr. 1.868,-).  

 



 

Book kroophold på tlf. 75 39 60 33 eller mail: info@hovborg-kro.dk 

  

Tilmelding og betaling til kursus: Senest 
tirsdag d. 20. feb. – ’17. 

Kurset gennemføres ved mindst 8 deltagere. 

Henvendelse vedr. kurset til: jane-
lorenzen@jubii.dk  

 

Blomsterbindingskurser  

Foråret står for døren og de mange fine blomster kommer frem nu. Du vil på disse kursusdage 

lære at binde en buket og få terrassekrukkerne gjort helt rigtige. Blomsterbinder Nicoline Petersen 

vil disse dage give deltagerne nye ideer og fif og lære fra sig af hendes mange teknikker.  

1. aften skal vi lære at binde en almindelig buket. 2. aften skal vi lave buketter på stativ. Nu har I 

lært at lave jeres egne buketter, så nu kan vi udvide og bruge tid på også at bygge et flot stativ. 3. 

aften er onsdag før påske, så her er det valgfrit, om I helst vil lave en påsketilplantning eller binde 

påskebuketter. I guides i det, I ønsker. 

Tidspunkt: Onsdage d. 15. marts, d. 29. marts og d. 12.april kl. 19.00 -20.30 

Underviser: Nicoline Petersen 

Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. ikke-medlemmer.  

Tilmelding og betaling: på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest d. 10. marts. 
Kurset gennemføres v. min. 6 deltagere. 

 

http://www.hovborg-kro.dk/home
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/


 

 

Raku ler-kursus, voksne 

Fuldt booket – tilmelding lukket 

Men hold øje med hjemmesiden og facebook, for der kommer hold igen til efteråret. 

Kurset foregår over 2 gange. 1. dag. Ler-tingene laves. Skåle, fade, figurer, osv. 
Her er der mulighed for at modellere, plade teknik eller udrulning.  
2. dag glaseres og dekoreres de for glødede ler-ting. For derefter at blive brændt udenfor. Når 
tingene er brændt, og har været i savsmuld skal de skrubbes rene for sod og det færdige resultat 
kan beundres. 

 
Tidspunkt: søndage d. 26. marts og d. 9. april kl. 10-16. 
 
Pris: 480 kr. for medlemmer / 600 kr. for ikke-medlemmer 
Materiale købes på kurset. 160 kr. for 10 kg ler (det er, hvad I når at bruge, 
hvis I er flittige). Glasur efter forbrug. 
 
 



Underviser: Anita Nielsen  
 
Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe (2. dag) 
 
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Senest lørdag d. 20. marts 2017. Max 8 deltagere. 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com 
 

 

 

BØRNE RAKU-LER KURSUS 

AFLYST  

Men hold øje med hjemmesiden og facebook, for der kommer hold igen til efteråret. 

På dette ler kursus kan børnene være med. Kurset foregår over 2 gange, hvor der laves forskellige 
figurer, skåle, fabeldyr m.m.  

Første dag: Ler tingene laves og stilles til tørring. De brændes efterfølgende 2. dag: Tingene 
glaseres og dekoreres, hvorefter de brændes udenfor og lægges i savsmuld. Til sidst skrubbes 

tingene rene for sod og det færdige resultat kan 
beundres og tages med hjem. 

Dato: lørdage d. 25. marts og d. 8. april kl. 10-13 

Tidspunkt: klokken 10.00 – 13.00 

Underviser: Anita Moesgaard Nielsen 

Pris: Medlemmer 260kr. / ikke-medlemmer 325 kr. 
(Prisen gælder for 1 voksen med 1-2 børn). 

Derudover skal der købes ler og glasur. (10 kg. ler koster 160 kr.) 

Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe (2. dag) 
 
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.  
Senest søndag d. 19. marts. Max 10 deltagere. 
 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/boerne-raku/
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/


Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com 

 

Kreativ med beton 

  

Med beton kan man lave fine ting til f.eks. 
haven, terrassen og altanen. Vi skal disse 
dage lave betonskamler eller rustikke 
fyrfadslysestager.  

Tidspunkt: Torsdag d. 4. maj fra. kl. 18.45- 
21.00. 

Underviser: Britta Weinhoefer  

Tilmelding senest 12. april 

Henvendelse til kurset til: Britta Weinhoefer på brwe@vejen.dk

Medbring: Husk vandtætte (rengørings) handsker. Til lysestagerne skal du medbringe balloner / 
vandballoner. Til skamlen skal du bruge balje/spand og tre træ pinde (se billeder). 

  

 

 



Generalforsamling 

Den 20. April 2017 kl. 19.00 afholder Holmeå Kunstforening sin ordinære generalforsamling med vores 

efterfølgende, traditionelle udlodning af kunstværker m.m.  

Traditionen tro starter vi aftenen med et spændende oplæg. I år gæster Museumsleder af Vejen 

Kunstmuseum Teresa Nielsen os. Hun vil fortælle om den aktuelle udstilling om ”moderen” til Pippi 

Langstrømpe tegningerne, Ingrid Vang.   

Udlodningen sker på medlemsnummeret, hvis medlemmet er repræsenteret denne aften. Der vil være 

gevinster fra forskellige kunsthåndværkere.  

Holmeå Kunstforening ønsker fortsat at være en dynamisk forening og søger derfor personer, som kan 

bidrage med nye ideer, evner og tid indimellem. Vi er glade entusiaster på forskellige niveauer indenfor 

forskellige genre, som elsker at fordybe os med kreative ideer. Her er plads til alle, der gerne vil være med.  

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at henvende sig til formand Anita Moesgaard Nielsen på eller se 

mere på: vores hjemmeside:  http://holmeaakunstforening.dk/ eller vores facebookside: 

https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening  

Vi opfordrer alle, der er nysgerrige til at komme til vores generalforsamling. Vores adresse er Lindevej 5, 

6682 Hovborg.  

 

Vilde køretøjer 

Byg jeres eget køretøj 

 
Kurset er for fædre og sønner samt mødre og døtre. Der er ingen aldersbegrænsning, så de 80 
årige forældre med 60 årige børn er lige så kvalificeret og velkommen som den 30 årige far med 7 
årige børn. 
I værkstedet skal der saves, hamres, bores, skrues og svejses i processen med at fremstille robuste 

køretøjer, som kan deltage i ”Det store racerløb” ved sommerfesten i Hovborg i juni. Begynd 

derfor allerede nu, at gennemtænke design, aerodynamik, materialevalg, farve m.m. Vi vil udover 

at lave vilde køretøjer også fremme de gode relationer fædre, sønner, mødre og døtre imellem for 

at vise, at vi bare kan sådan noget.  

Tidspunkt: weekenden d. 9. og 10. juni fra kl. 9.00 – 14.00 

http://holmeaakunstforening.dk/
https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening


  

Sted:  I snedkerværkstedet Vorbassevej 6, 

Hovborg. 

Obs:  Nærmere om kursernes indhold 

kommer senere. Og vi gør opmærksom på, at 

datoerne kan ændres, da de travle 

undervisere lige skal have styr på forårs 

kalenderne. 

Undervisere: Kurt Vad, Steen Jepsen, Jan 
Thrane Eriksen og Tage Brøgger. 

Pris: 100 kr. /deltager for ikke-medlemmer. 
80 kr. for medlemmer. 

 
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til Tage Brøgger på: tlf. 26471026 / fambroegger@gmail.com 

 

P.s. 

 
P.s. til P.s.: Hvis faderen ikke kan deltage i kurset, kan moderen gå ind i faderens rolle, og hvis der 

ikke er en søn i familien, ser vi frem til at datteren viser sin overlegenhed i teknisk henseende. (man 

kan i sådanne tilfælde bare bytte lidt rundt på navneordene i formålet med kurset - se 

kursusprogrammet) .    

Vi afholder et informationsmøde om programmets indhold tirsdag d. 14.feb. kl. 19.00 i ”Galleriet” 

ved Hovborg Skole.  

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
mailto:fambroegger@gmail.com


                        

Vi ved, der er mange fædre og sønner i Hovborg og omegn, og at der statistisk set er flere mødre 

og døtre, så vi regner med fuldt hus ved vores informationsmøde.  

Mvh.  Steen, Jan, Kurt og Tage  

 

 

Generelt 

Adresse: Holmeå Kunstforening, Lindevej 5, 6682 Hovborg 

Bestyrelsen: 

Formand: Anita Moesgaard Nielsen / Tlf.: 21 49 39 14 / Mail: anitamnielsen@gmail.com 

Næstformand: Jane Ravn Lorenzen / Tlf.: 40 51 38 83 / Mail: jane-lorenzen@jubii.dk 

Simone Freiheit Christiansen / Tlf.: 61 33 13 08/ Mail: s_freiheit@hotmail.com 

Hanne Ernst  / Tlf.: 30 22 29 15 / Mail: hanneernst1@yahoo.dk 

Tage Brøgger / Tlf.:  26 47 10 26 / Mail: fambroegger@gmail.com 
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