
Forårsprogram 2018 
I Holmeå Kunstforening 

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

Malerweekend v. AnneMette Hoier Nielsen 
 

 

 

 

 

 

Tidspunkt: lørdag og søndag d. 3. og 4. marts kl. 10.00 – 15.30. 

Underviser: Billedkunstner Anne Mette Hoier Nielsen 

Pris: Medlem 875 kr./ ikke-medlem 1050 kr. 

Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.                                                                           
Senest tirsdag d. 20. februar. Kurset gennemføres ved min. 8                                                              
deltagere. 

Se mere på: http://www.ahn-univers.dk/2172101 

 

Vi gentager succesen! 

Kan du lide at male, eller vil du 
gerne få det prøvet af, så du 
mulighed for at få svunget 
penslerne og være kreativ med 
farverne i denne weekend. Her 
vil den dygtige billedkunstner 
Annemette Hoier Nielsen lære 
fra sig. 

På kurset kommer der fokus på 
fordybelse af DIT billedsprog. 
Du klan lære, hvordan du med 
forskellige teknikker, såsom 
serigrafi kan skabe nyt liv i dit 
billedkunst. Malingens 
konsistens kan give et vælg af 
fede effekter og ikke mindst 
lave dine egen motiver på 
papir, som kan påføres dit 
maleri. Du vil få rigtig mange 
spændende ting forærende, 
som kan inspirere dig til nye 
udfordringer - og nu er 
udviklingen af dit billedsprog i 
gang. Du kan få mere at vide 
om serigrafi på disse videoer: 
 www.facebook.dk/serigrafiti-
billedkunst 
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PAVERPOL 
Kom og prøv noget nyt! 

  

Dato: Torsdag d. 8. og 15. marts                         

Tidspunkt: Kl. 19.00-21.00                      

Underviser: Lis Werenberg fra Katbølgaard. Spørgsmål kan rettes til Lis på mail: 
lis@katboelgaard.dk                       

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

Tilmelding og betaling: på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest mandag d. 26. 
februar. Kurset gennemføres v. min. 6 deltagere.  

 

 

Paverpol er en skulpturlim, som er 
utrolig sjov og inspirerende at 
arbejde med.  
Paverpol bliver hel hård, når den er 
tørret efter et par dage, så 
figurerne kan stå både inde og ude 
i alt slags vejr. 
Første aften laver vi “skeletterne” 
til skulpturene, og draperene dem. 
Sidste aften maler vi dem, og 
patenere dem. 
 
Materialer:  
Paverpol 500 g til kr. 120,- pr. pers.  
Maler tape 
Saks 
Alm. Staniol 
Bonzaitråd/ el. blomster tråd 
Styropor kugler og forsk. stoftyper 
(medbringes af Lis) 
Patenering 
Hobbykniv 
Engangshansker 
Spand 
Store poser 
Røre- og modelleringspinde 
Ridsegrej 
Gammelt tøj/forklæde, da det ikke 
kan gå af igen                                                                     
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PORCELÆNSSMYKKER 
Lav dine egne porcelænssmykker! 

På 1. kursus dag laver vi forskellige smykker/ophæng ud af porcelænsler. Du har mulighed for at 
designe dine helt egne personlige smykker eller ophæng. På 2. kursusdag glaseres smykkerne. 
Derefter færdigbrændes de og er klar til montering. 

                                       

Dato: Onsdag d. 4. og 11. april 

Tidspunkt: kl. 18.30 – 21.00  

Underviser: Britta Weinhöfer 

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

Tilmelding: fredag d. 23. marts på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.  

Henvendelse vedr. kursus skal ske til jane-lorenzen@jubii.dk 
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RAKU-LER KURSUS for børn/voksne 

 

 

 

 

 

 

Dette ler kursus er primært for børn, men den voksne 
forældre/bedsteforældre må også gerne være aktiv, dog skal 
både den medfølgende voksnes fokus være på børnene 
ligesom mit vil være det. Kurset foregår over 2 gange, hvor der 
kan laves forskellige figurer, raslesten, fabeldyr og lign. både 
iflg. oplæg eller fri fantasi.   

På 1. dagen laves lertingene og stilles til tørre. Jeg forgløder 
før 2. dagen, hvor tingene glaseres / dekoreres og 
brændes udenfor i tønder og savsmuld, som giver de 
karakteristiske RAKU-krakeleringer. Sidst skrubbes tingene 
rene for sod og det færdige resultat kan beundres og tages 
med hjem. 

Dato: lørdage d. 7. og 21. april  

Tidspunkt: klokken 09.00 – 12.00 

Pris: Medlemmer 350kr. / ikke-medlemmer 420 kr.                                                                              
(Prisen gælder for 1 voksen med 1-2 børn).                                                                                      
Materialeudgift: 5 kg. ler + glasur kr. 180,- som afregnes                                                                          
på dagen. 

Medbring: Mad og drikke samt transportkasse og på 2. dagen 
tilmed varmt tøj, skurepulver og –svampe samt evt. støv-
/røgmaske. 
 
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/  
Senest d. 1. april. Max 8 deltagere. 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til underviser: 
Billedkunstlærer Anita Nielsen på mail:  
anitamnielsen@gmail.com 
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RAKU-LER KURSUS for voksne 
 

 
 

 
Tidspunkt: søndage d. 8. april kl. 10.00 - 16.00 og lørdag 
d. 21. april kl. 11.00 - 16.00. Pris: 480 kr. for medlemmer 
/ 600 kr. for ikke-medlemmer. Materialeudgift: 5 kg. ler 
og glasur kr. 180,- som afregnes på dagen. 
 
Medbring: Mad og drikke samt transportkasse og på 2. 
dagen tilmed varmt tøj, skurepulver og –svampe samt 
evt. støv-/røgmaske. 
 
Tilmelding:  
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.  
Senest søndag d. 1. april 2017. Max 8 deltagere. 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til underviser: 
Billedkunstlærer Anita Nielsen på mail: 
anitamnielsen@gmail.com 

 

 

 

 

Kurset foregår over 2 gange, hvor 
der kan laves forskellige figurer, 
vaser, skåle, fabeldyr og lign. både 
iflg. oplæg og fri fantasi.                                    
På 1. dagen laves lertingene og 
stilles til tørre. Jeg forgløder før 2. 
dagen, hvor tingene glaseres / 
dekoreres og brændes udenfor i 
tønder og savsmuld, som giver de 
karakteristiske RAKU-krakeleringer. 
Sidst skrubbes tingene rene for sod 
og det færdige resultat kan 
beundres og tages med hjem. 
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RAKU BRÆNDEDAG for erfarne raku-deltagere. 
For erfarne RAKU deltagere tilbydes der en brændedag, til ting der er lavet hjemme. Uforglødede 
ting skal afleveres til forglødning søndag d. 21. april i kunstforeningen mellem kl. 9.00 – 16.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt: lørdag d. 28. april fra kl. 10.00 – ca. 16.00 
 
Pris: 350 kr. for medlemmer / 420 kr. for ikke-medlemmer 
Der må max medbringes 5 kg. lerting (våd vægt).  
Materialeudgift: Evt. lerkøb 5 kg. kr. 80 og glasur kr. 100, som 
afregnes på dagen. 
 
Medbring: Mad og drikke, transportkasse, varmt tøj, 
skurepulver og –svampe samt evt. støv-/røgmaske. 
 
Tilmelding:  http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.  
Senest søndag d. 14. april 2017. Max 8 deltagere. 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til underviser: 
Billedkunstlærer Anita Nielsen på mail: 
anitamnielsen@gmail.com 
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Indfarvning af tekstiler med naturfarve 1+2 

 

Kom og prøv kræfter med Shibori-teknikken. 
På dette kursus får du kendskab til og prøver 
at arbejde med de gamle japanske 
foldeteknikker, som laver flotte mønstre på 
stof, som er meget aktuelle indenfor mode 
og interiør. Der bliver varmet op under et 
indigo-farvebad, så kunstværkerne kan foldes 
ud og beundres, inden vi tager hjem. 

Tidspunkt: lørdag d. 2. juni kl. 13.00-17.00 

Underviser: Charlotte Klausen 

Pris: 400 kr. Prisen er inkl. materialer og et bomuldstørklæde, samt et silketørklæde til at folde. 
Øvrige silketørklæder kan købes på dagen. 

Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest 25. maj. Kurset gennemføres v. 
min. 6 deltagere 

Henvendelse: Spørgsmål til kurset kan ske med henvendelse til Charlotte på mobil: 40357756 

 

 

 

På denne workshop starter vi 4 forskellige 
farvebade op, hvor vi ved at kombinerede 
forskellige farver kan få næsten alle 
regnbuens farver. I farvebadene kan man 
indfarve stof og garn af naturmaterialer. 

Tidspunkt: søn. D. 3. juni kl. 11.00-14.00 

Underviser: Charlotte Klausen 

Pris: medlem 400 kr./ikke-medlem 480 kr.

Medbring: 1-2 garnnøgler eller mindre tekstiler som f.eks. t-shirt, top, pudebetræk, viskestykke 
eller lign. med, som kan indfarves. Derudover er der mindre stykker stof og garn til rådighed, så 
man kan eksperimentere lidt. Silketørklæder til indfarvning kan købes på dagen.  

Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest søn. d. 25. maj. Kurset 
gennemføres v. min. 6 deltagere. 
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Henvendelse: Spørgsmål til kurset kan ske med henvendelse til Charlotte på mobil: 40357756 

Rabat: Dem der virkelig vil gøre noget ud af det, kan med fordel deltage på begge kurser. Har man 
været på kursus om lørdagen og lært foldeteknikkerne, må man gerne arbejde videre med det 
søndag og få det farvet i farvebadene. Der vil være rabat ved deltagelse på begge kurser. Prisen er 
her 700 kr. inkl. materialer. 



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 

Karin Gahner Holm / Tlf. 61 44 70 71 / Mail: karingahner@icloud.com 

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

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

 
Suppleanter: 
Søren Brandbyge / Mail: sab@brandbyge.dk 
Simone Freiheit Christiansen / Tlf.: 61 33 13 08/ Mail: s_freiheit@hotmail.com 

 
Kassér: 
Majken Egebak / Tlf.: 23 44 33 80 / Mail: m.egebak@gmail.com 
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