
Efterårsprogram 2016 

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. 4. oktober kl. 18.30 til kl. 21.00.  Sidste 
aften d. 13. december 2016. 
Ingen undervisning uge 42 og 43. 
 
Pris: 9 gange: medlemmer af Kunstforeningen 900 kr. / ikke-
medlemmer 1125 kr. 
5 gange: medlemmer 480 kr. / ikke medlemmer 600 kr. 
 
Instruktør: Hanne Ernst / www.hernst.dk 
 
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. 27/9. Kurset gennemføres ved mindst 8 deltagere 
 

Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til hanneernst1@yahoo.dk 

 

http://www.holmeaakunstforening.dk/
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
mailto:hanneernst1@yahoo.dk


Tegnekursus for begyndere 

”At tegne er at se”… 

Vi skal lege med stregen og styrken fra tegneblyanten – tegne efter opstilling, form og skygger. 

Kom og øv tegning med Hanne Ernst, som guider og vejleder dig i tegneteknikker. 

1.aften arbejdes der med temaet; dyr i sort/hvid (kridt, kul, sort, hvid akrylmaling) på lærred eller 

male papir. 2. aften arbejdes der med temaet; Træer på malepapir, tynd akrylmaling maling. 3. 

aften arbejdes der med temaet; Mennesker, hvor der kommer en Croquis model, så vi kan øve 

tegning af menneskekroppen.  

Medbring gerne egne tegneredskaber, hvis du har. 

Tidspunkt: søndage d. 16/10 og 13/11, og lørdag d. 19/11 kl. 9.30-14.30 

Underviser: Hanne Ernst 

Pris pr. gang: 220 kr. for medlemmer. / 275 kr. for ikke-medlemmer. 

Tilmelding og betaling: på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Senest tirsdag d. 11/11. Kurset gennemføres ved mindst 8 deltagere 
 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til hanneernst1@yahoo.dk 
 
 

Raku ler-kursus, voksne 
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. 

http://hernst.dk/index.asp?pagetype=1&contentid=502
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
mailto:hanneernst1@yahoo.dk


 
Tidspunkt: søndag d. 9/10 og 23/10 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 med hjælp fra Karin Kamp og Karen Marie Lund  
 
Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe (2. dag) 
 
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Senest lørdag den 1/10.16. Max 8 deltagere. 
 
Henvendelse vedr dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com 

 

Drop in’ aftener:  

Kom og vær med til vores Drop-in aften i Holmeå Kunstforening. 

Der afholdes her i efteråret 1 eller 2 aftener, hvor vi med en eller flere kreative aktiviteter vil hygge 

os med dem, som kommer forbi. 

Der vil blive gennemført en afstemning på Facebook, forud for aftenen / aftenerne om, hvilken 

kreativ aktivitet, vi sætter i gang. Men sæt kryds i kalenderen.  

1. Aften: d. 17/11 kl. 19.00- 20.30.  

Drop-in aftenen vil også fungere som et åbent 

værksted, hvor der vil være mulighed for at benytte 

vores faciliteter og værktøj. Du vil kunne få ideer 

og inspiration fra andre deltagere og ikke mindst 

hyggeligt samvær. Tag dit nuværende arbejde med 

– er det striktøjet, færdiggørelsen af dine smykker, 

patchwork, billeder, syning og lign. – ja, du 

bestemmer. 

 

På aftenerne vil der være en lille planlagt aktivitet, 

hvor der vil være en fra bestyrelsen som tovholder. 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/wp-content/uploads/2016/01/kreativ-hygge.jpg


 

AFTENERNE ER GRATIS for medlemmer og koster kun 50 for ikke-medlemmer. Tilmelding på 

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

 

 

BØRNE RAKU-LER KURSUS 

På dette lerkursus kan børnene være med. Kurset foregår over 2 gange, hvor der laves forskellige 

figurer, skåle, fabeldyr m.m.  

Første dag: Lertingene laves og stilles til tørring. De brændes efterfølgende 2. dag: Tingene glaseres 

og dekoreres, hvorefter de brændes udenfor og lægges i savsmuld. Tilsidst skrubbes tingene rene for 

sod og det færdige resultat kan beundres og tages med hjem. 

 

Dato: lørdag d. 8/10 og lørdag d. 22/10 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 lørdag den 1/10.16. Max 10 deltagere. 
 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com 
 
 

 

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


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. 2. gang glaseres smykkerne derefter 

færdig brændes de. 3. gang monteres smykkerne.  

 

Tidspunkt: Torsdage d. 3/11 og 10/11 kl. 19.00 - 21.30 samt evt. en afhentnings-/monteringsdag 

med 1,5 time. Dagen aftales indbyrdes med kursisterne.  

Pris: Medlemmer 260 kr./ ikke-medlemmer 325 kr. Priserne er inkl. Materialer. 

Instruktør: Britta Weinhöfer  

Tilmelding og betaling: på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 

Senest d. 31/10. 

Henvendelse omkring dette kursus skal ske til anitanielsen@gmail.com 
 

 

Juledekorationer / adventskrans  

Hvordan skal din adventskrans se ud i år? Blomsterbinder Nicoline Petersen vil denne dag give os 

nye ideer og fif og lære fra sig af hendes mange teknikker, så vi i år, hver især får områdets 

smukkeste kranse og dekorationer. Vi skal arbejde med gran, pyntegrønt, kogler og kugler, nisser 

og bånd, glimmer og stjerner og hvad der ellers hører sig til årets klargøring af julen. Vi laver 

kranse og dekorationer til ude og inde. Du skal selv medbringe: grensaks, potter og fade, lys og 

bånd og dit eget yndlingspynt.  

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


Nicoline tager forskellige kugler osv. med, som kan købes til små priser. Hun medbringer også 

gran, mos, noget pyntegrønt og kogler.  

 

Tidspunkt: Søndag d. 20/11 kl. 10.00 -13.00 

Pris: 144 kr. for medlemmer og 180 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding og betaling på 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest d. 16/11.  

Henvendelse omkring dette kursus skal ske til s_freiheit@hotmail.com 

 

Julehygge  

Vi holder en kreativ julehyggeaften for både medlemmer og ikke-medlemmer, hvor vi laver noget 

kreativt og hygger med æbleskiver og gløgg. Den kreative aktivitet er ikke bestemt endnu, men sæt 

kryds i kalenderen allerede nu. 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 8/12 kl. 19.00 – 21.30. 

Instruktør: Britta Weinhöefer 

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


Pris: Gratis for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.  

Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest d. 5/12. 

Hold øje med Facebook og vores hjemmeside, der vil vi skrive mere om aftenen. 

 

 

 

 

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

