Ugekurser

Eksperimenterende maleri.
Mandage fra kl. 17 til 20 fra d. 1. marts til d. 7.juni 2021 pris kr. 1500 kr.
Kurset tager udgangspunkt i dine malerier og ønsker. Du kan deltage i kurset som
nybegynder og øvet
Vi lægger ud med at gennemgå hver enkel kursists seneste malerier, hvor vi snakker om:
teknikker, udtryk og motiv valg - alt dette er med til at styrke dit personlige maleri.
Derefter laver jeg et program i samarbejde med den enkelte kursist, hvor du får mulighed
for at fordybe dig i de problematikker du har i dine malerier.
Som inspiration vises der film med en aktuel professionel billedkunstner, desuden er der
mulighed for at lave udflugt til en aktuel udstilling
Igennem kurset tilbyder jeg løbende på små individuelle øvelser i farvelære,
farveblandinger, malerteknikker, stilarter, billedkomposition og opbygning. I det omfang der
er behov for det.
Du medbringer selv lærred, malerier og oplæg til nye malerier. Det er muligt at bruge
Billedskolens akrylmaling og pensler.
Ps det er muligt at medbringe og arbejde i alle typer malerier. Udført i materialer så som
Akryl, olie, pasteller ovs.
Underviser Lisbeth Krag Olsen www.lisbethkragdk

Weekendkurser

Undervisning i oliemaleri for begyndere og let øvede
lørdag den 20/3 2021 kl. 10-16 og søndag den 21/3 2021 kl. 10-1 pris 900 kr
Der undervises både fælles og individuelt og der anvendes ikke opløsningsmidler
Pak blyanter, papir og madkasse – øvrige materialer kan købes på kurset – og nyd en
selvforkælende weekend med tegning og maleri.
Dette kursus tager udgangspunkt i oliemaleriet og henvender sig til alle, der kunne
tænke sig at blive hjulpet i gang eller komme videre med maleriet.
Vi gennemgår valg af materialer, motiv og komposition, farvelære, skitser og opstart
på lærredet. Jeg guider hver enkelt ud fra jeres behov.
Hvis vejret er godt, tegner vi en halv time udendørs, så tag tøj på til forholdene
Medbring bomuldsklude til at tørre pensler af i og et par tomme glas til malemiddel mm.
På kurset kan du købe farve, pensler, lærreder, paletter og olie til butikspriser. Beregn
ca. 200 kr.
På gensyn til en hyggelig maleweekend!
Underviser billedkunstner Birgitte Lykke Madsen, www.lykkemadsen.dk

Kom og mal med Malene Hammershøj
Lørdag d. 17. april og søndag d. 18. april kl. 10 til 16 begge dage pris 900 kr.
Kurset er ikke inkl. Forplejning, så husk madpakken og kaffen.
Kurset er ikke inkl. Materialer, medbring selv pensler, maling og lærred samt dit eget
oplæg
Kurset indeholdende et sjælet indblik i Malene Hammershøjs ophav, hendes virke og vej
ind i maleriet.
Hun gennemgår sine virkemidler og motiv-verden, samt hvordan hun fandt frem til sit
udtryk.
Hun vil desuden fortælle hvor vigtigt det er at have et personligt udtryk.
Hun slutter sit oplæg med at fortælle om sit samarbejde med hendes gallerier
Kurset henvender sig til let øvede.
Efter Malene Hammershøjs oplæg arbejder, du selvstændigt med dit eget maleri, ud fra dit
eget motiv valg. Malene Hammershøj vejleder dig gennem kurset i de teknikker hun selv
bruger og kommer med input til dine teknikker og motiv valg.

Underviser Malene Hammershøj www.malenehammershoej.dk

Kursus i landskabsmaleri
Lørdag og søndag d.8. og 9. maj 2021 kl. 10 til 16 begge dage pris 900 kr.
Vi tager udgangspunkt i det landskab som ligger lige foran os. Vi har en lang tradition for
at skabe smukke og stemningsfulde landskabsmalerier i Danmark. Derfor skal vi på dette
kursus ud i naturen og opleve det hele med egne øjne.
Vi lægger ud med undervisning i forskellige skitsemetoder, billedkompositioner og
beskæringer. Derefter tager vi ud til den nærliggende skov og strand, hvor vi finder
smukke motiver. Du har mulighed for at arbejde med tegning, akvarel, farveblyanter eller
pastel som skitse materiale.
På Billedskolen gennemgår vi skitserne og ser på hvilke en der egner sig bedst som
forlæg til det færdige maleri. Derefter undervises der i farve og malerteknikker samt
stilarter, vi slutter kursets første dag med at se en fantastisk film med den berømte David
Hockney som blandt andet maler det engelske landskab.
Om søndagen lækker vi ud med en lille inspirations øvelse, derefter fordyber vi os i
landskabsmalerierne, og der undervises individuelt.
Kurset slutter med den fælles gennemgang af malerierne. Hvis malerierne ikke er helt
færdiggjort på kurset, vejleder jeg i hvordan I kan arbejde videre med malerierne
derhjemme.
Ps!!! Der kan forekomme ændringer i kursus pga. dårligt vejr. (regn)
Medbring: madpakker skitsepapir, blyant viskelæder og lærred samt stol til udendørs brug.
Det er muligt at bruge billedskolens akrylfarver og pensler
Underviser Lisbeth Krag Olsen www.lisbethkrag.dk

