Billedskolens formål
At give børn, unge og voksne muligheder for at
udtrykke sig gennem billedskabende
virksomhed ud fra professionelle kunstnere og
arkitekters værker
At give muligheder for at udvikle sanser,
følelser og evner for billedarbejde.
At give udfordringer og stille krav til udvikling af
egne billedudtryk.

Billedskolen
Holder til i lyse rummelige lokaler, I den
tidligere produktions skole i Otterup.

Stedet indeholder desuden, både en hyggelig
gårdsplads, samt have med rigelig plads til
kreativt arbejde og udstillinger.

At give kendskab til mulighederne i materialer
og teknikker indenfor tegning, maleri, skulptur,
collage og digitale medier.
At udvikle evner til aktivt at betragte billeder
Bestyrelsen
Formand

Billedskolen deler lokaler med dele af
Nordfyns Ungdomsskole og Nordfyn spillene,
dette gør stedet til et levende og inspirerende
miljø, tæt på Otterups bymidte.

Birgit Ipsen Tlf. 30234763
Næstformand
Kirsten Michaelsen Tlf. 23820604

Adressen er:
Ørkeby Vej 11, 5450 Otterup

Kontakt:
Ved indmeldelse oplys: Navn, Tlf. og
Mail.
Tlf. 40335948

Kasser
Monica Rasmussen Tlf 23488154
Øvrige medlemmer
Henrik Hansen Søndersø
Helle Waagner Bogense
Marianne Lindberg Jepsen Morud

Mail nordfynsbilledskole@gmail.com

Suppleanter

Web: www.nordfyns-billedskole.dk

Michelle Ebbesen Nanna Breinholdt

Nordfyns Billedskole
Bliv medlem.

Kurser forår 2021
For børn
Tegn, mal og Lav skulptur. 1-3 kl.
Fra marts til juni tirsdage fra 16 til 18 pris 650 kr.
Tegn, mal og Lav skulptur. 4.-7.kl.
Fra marts til juni onsdage fra 16 til 18 pris 650 kr.

Billedskolen som kulturel
kraftcenter
Visionen med at etablere Nordfyns
Billedskole som en forening er at skabe
grundlag for udvikling af Billedskolen til
et kulturelt kraftcenter i Nordfyns
kommune.
Billedskolen bygger på mange års
erfaring fra Lisbeth Krag, som har
drevet billedskolen i eget hjem.
Der har siden 2005 været afholdt
løbende kurser for børn og voksne med
stigende interesse.

For voksne
”Eksperimenterende maleri ”Lisbeth Krag Olsen

Medlemsfordele:
•

Du er med i et spændende og
inspirerende fællesskab.

•

Du kan deltage og være frivillig ved
Billedskolens arrangementer.

•

Du modtager løbende nyhedsmails.

•

På generalforsamling har du indflydelse
på Billedskolens udvikling

•

Du inviteres til jule og forårsudstillingen
og andre særarrangementer

”Landskabsmaleri ” Ved Lisbeth Krag Olsen

•

Du får rabat på Kunstforedrag i
Billedskolen.

Lørdag d.8./5 og søndag d. 9./5 kl.10 til 16 pris 900
kr.

•

Du får 10% rabat på alle kurser i
Billedskolen

Fra marts til juni mandage fra kl. 17 til 20 pris
1.500 kr.
”Oliemaleri for begyndere og let øvede” Ved
Birgitte Lykke Madsen
Lørdag d. 20./3 kl. 10 til 16 søndag d. 21/3 kl. 10 til
15 pris 900 kr.
”Mal med Malene Hammershøj.” Ved Malene
Hammershøj
Lørdag d. 17./4 og søndag d. 18/4 kl. 10 til 16 pris
900 kr.

Du kan blive medlem ved at betale

Se hele programmet på
www.nordfyns-billedskole.dk

Årskontingent pris 100 kr.
Indbetales på konto nr. 5388 0246284
Eller Mobil pay på nr. 420891

