
BIlledeskole
2016-17

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

Pris: 500 kr. hvor af 100 kr. er for 
medlemsskab

Uge 2 d. 11/1
TRÆ-HAMMER-SØM fortsat.  
Instr.: Tage og Kurt

Uge 3 d. 18/1
KUNST PÅ LÆRRED: 
Vi skal Klistre, overføre transperant, tegne og male på lærred med acryl og 
tusch, til der opstår små mesterværker. 
Instr.: Anita og Jan

Uge 4 d. 25/1 kl. 15.30 – ca. 17.30
DOODELING M.M. PÅ STEN:  
Fælles for Hold 1 og 2: 
Vi overfører tekst eller billede eller tegner / maler på sten med posca-tusch iflg. 
oplæg.
Forældre/bedsteforældre/
søskende må gerne være med og samtidig nyde en kop kaffe/te/saft og kage 
som afslutning på sæsonen.
Instr.: Anita og Connie samt andre hjælpere, der har mulighed og lyst.

NYT NYT NYT: Tilmelding senest d. 5. oktober. Tilmelding og indbetal-
ing via vores hjemmeside: www.holmeaakunstforening.dk/kurser og
www.holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/

Holmeå 
Kunstforening 

takker Vejen Kom-
mune for tilskud 

til sæsonens billed-
skole.

tak

holmeaa kunstforening
Ved spørgsmål kontakt Anita på 21493914.

Vi glæder os til at se 
dig....



Uge 43 d. 26/10 kl. 15.30 – ca. 17.30
HALLOWENTEMA: 
Fælles både hold 1 og 2:          
Vi udhuler græskar og laver uhyggelige spøgelses guirlander m.m. 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. 2/11
GNIDETRYK / KORT: 
I området omkring galleriet søges emner til aftryk, som 
efterfølgende delvis optegnes / males og monteres i kort. 
Iagttagelsesevne og sans for perspektivering styrkes.
Instr.: Anita og Connie

Uge 45 d. 9/11 kl. 15.30 – ca. 17.30
LANDART I NATUREN. Fælles for hold 1 og 2:
Af naturens materialer laves anderledes og overraskende udsmykninger til 
beundring og forundring for tilskuere /forældre, som også denne dag gerne må 
være med eller komme kl. 17.30 og se børnenes mesterværker. 
Ved dårligt vejr, laves i stedet Ecoline-akvareller. 
Instr.: Anita og Connie

Uge 46 d. 16/11
Genbrugskunst: Ved hjælp af genbrugsmaterialer skal 
laves flotte dyr. Vi skal arbejde med plastikflasker, stål-
tråd, tape, papmache og så skal vi klippe og klistre, folde 
og forme og male og dekorere.     
Instr.: Jane og Charlotte 

Uge 47 d. 23/11
Genbrugskunst: Kreativiteten er igen i fokus, når der ved hjælp af genbrug-
smaterialer skal laves flotte magnet sommerfugle. Vi skal arbejde med tøjklem-
mer, servietter, børnenes egne gamle perlekæder, gavepapir m.m. Vi skal klippe 
og klistre og male og dekorere. Måske det bliver til spændende gaveideer?   
Instr.: Jane og Charlotte 

Uge 47 Lørdag d. 26/11 
Afg. Galleriet kl. 10.00 og hjemkomst do kl. 13.30.
TRAPHOLT, KOLDING:
Vi besøger Trapholt kunstmuseum, som denne dag har juleudstilling samt 
mulighed for guidet tur i Arne Jacobsens sommerhus. Alle børn og frivillige 
hjælpere er inviteret. 
Kørsel aftales med Anita og Connie på tlf.: 21493914

Uge 48 d. 30/11
FORMGIVNING MED LER: Vi skal lege / formgive med 
ler. Der formes og modelleres: Raslesten, får, høns eller 
fabeldyr efter både oplæg og fri fantasi.   
Instr.: Anita og Karen Marie.

Uge 49 Lørdag d. 10/12 kl. 10 - ca. 12
RAKU-BRÆNDING:
Fælles for hold 1 og 2:
Vi starter med glasering af de forglødede lerting/dyr
hvorefter de brændes udenfor i gamle olietønder/savsmuld, som giver flotte 
krakele-ringer og farver. Forældre m.fl. er igen meget velkomne, ikke mindst 
for at hjælpe /afværge uheld med de varme lerting. 
Instr.: Anita og Karen Marie

Uge 50 d. 14/12
ANDERLEDES JULEPYNT OG GAVER: Dekorative 
ophæng og hemmelige gaver laves, som kan puttes under 
træet juleaften. 
Instr.: Anita og Connie

Uge 1 d. 4/1
TRÆ-HAMMER-SØM: 
Der skal ’tømmereres’ med kyndig vejledning, for ikke alle har endnu lært at 
lave flyvemaskiner og biler, eller måske fuglekasser. Medbring gerne hammer 
og sav (evt. også far / mor og værktøjskasse), så sørger vi for træ og plaster, og 
ømme overarme. 
Instr.: Tage og Kurt


