Kurser for børn i efteråret 2021
Kunst på mange måder
Mandage kl. 16 til 18
Fra d.13.september til d. 13. december
Pris 650 kr.
Børn fra 3. til 5. klasse
Sted Bogense skole ”Billedkunstlokalet” Gyldensteensvej 2 5400 Bogense
Underviser Lotte Birch
På dette kursus vil du lære om en masse spændende kunstnere. Vi vil lægge ud med at male
ovenpå rigtig gamle malerier, vi laver vores egne spændende malerier oven på de gamle billeder.
vi vil arbejde med farvestrålende pop art malerier, vi vil undersøge sjove ting som kan man ligge
ned når man maler? Og hvad kan man egentlig male med?: Du vil møde en multikunstner Gaudis
værker, han lavede både møbler, byggede huse og malede malerier, til sidst vil vi lave farverige
collager om til spændende relieffer i ler. Vi slutter kurset med at lave julegaver og

Billedværksted 1.
Tirsdage kl. 16 til 18
Fra d. 14. september til d. 14. december
Pris 650 kr
Børn fra 4. til 7. klasse
Underviser Lisbeth Krag Olsen
På dette kursus vil vi både arbejde med dyr, hænder, ansigter og naturen. Du vil arbejde med en
grafisk teknik på skumplader, arbejde med tegninger på store post it, samt lave et stort fælles
billede med skoven som tema.
Vi vil arbejde skulpturelt i ler hvor vi vil arbejde med temaet dyr.
Til sidst vil vi lære om Pop Art stilen og lave farverige ansigter på lærreder. Vi slutter kurset med at
lave julegaver og arbejde med engle
Du får på kurset både styrket din fantasi og lært at tegne, male, lave grafik og skulpturer.

Billedværksted 2.
Torsdage kl. 16 til 18
Fra d. 16.september til d. 16. december
Pris 650 kr.
Børn fra 1. til 3. klasse
Underviser: Lisbeth Krag Olsen
På dette kursus vil emnerne være, dyr, natur, trolle og monstre. Du vil lave ler trolle som vi hænger
op i træerne vi vil finde ud af hvad de spiser og hvordan de lever i træet. Du vil lave små fantasidyr
i genbrugsmaterialer så som aviser, toiletruller ovs.
Vi vil tegne monstre på store post it. Male malerier med kaffe og chokolade, samt lave farverige
tegninger med farvestifter. Til sidst vil vi arbejde med kunstneren Henry Herrup, som lavede
malerier på alt, døre, sten ovs, vi ser på hans motiver og laver vores egne billeder, Vi slutter kurset
med at lave julegaver og arbejde med engle.
På kurset bruger du din fantasi, og får øvelser og teknikker til at blive bedre til at tegne, male og
lave skulpturer

