Generelt for alle hold på Skolen
for Kunst, Design & Arkitektur

Udstilling af elevværker

Hvert hold undervises i 10 moduler á 2,25 timer.
Pris kr.1.000, som inkluderer materialer.
Målgrupper: Elever mellem 8 - 16 år.

I dagene 5. januar - 6. januar 2019 udstiller
Skolen for Kunst, Design & Arkitektur elevernes
2018-værker i Skovhuset. Alle er velkomne.

Indbetaling
til Skolens konto 22 52 - 62 86 92 95 73 (ny konto)
med reference til holdnummer foruden navnet på
eleven. Betaling inden første undervisningsgang.
Nyttige oplysninger såsom mobilkontakt til forældrene eller andre hensyn meddeles direkte til underviseren ved første undervisningsdag.
Prøvetime: Der er mulighed for en prøvetime á 100,kr. på et hold, hvis ønskeholdet er overtegnet.
Hvor ligger Skovhuset
Skovhuset er beliggende i Furesø Kommune, en kommune karakteriseret ved sin smukke natur, de mange
søer og et levende kulturliv.
Skovhuset ved Søndersø er primært et udstillingshus,
men er også rammen om koncerter, foredrag og
Skolen for Kunst, Design og Arkitektur.
Der er 12 min. gang fra Værløse Station.
Bus 152 og 500.

SKOVHUSET

Ballerupvej 60, 3500 Værløse
Telefon: 72 35 61 40
Mail: skovhuset@furesoe.dk
www. skovhus-kunst.dk
www.facebook.com/skovhuskunst

Sommerferieaktiviteter
I 2018 Samarbejder Skovhuset igen med Furesø
Kommune om sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge (for elever, der skal i 4. klasse efter
ferien til og med 9. klasse). Det sker i uge 27.
Der vil blive hold med Mix Media, Maling,
Tegning og Keramik - med undervisning af skolens
faste undervisere.
Kurserne vil foregå i Skovhuset - på nær keramik, som
foregår i Christa Julins eget værksted i Hareskov By.
Mere info om aktiviteterne og om tilmelding vil hen
på foråret komme på www.sommerferieaktiviteter.dk

Skolens Vision

Børn og unge får indblik i eksperimentet,
refleksionen, analysen, samarbejdet, æstetik, kritisk bevidsthed om offentligt rum,
bæredygtighed, alternativer, nytænkning og
løsninger.
At gøre tilbuddet tilgængeligt for alle børn i
Furesø Kommune.
At gøre Kunst, Design og Arkitektur til en
integreret del af det at være menneske

og kritisk samfundsborger.

Mix Media Forår 2018. Foto Karen Serena

Tilmelding:
Dot Boye: dot@boye.us eller
Birgit Brandt: birgitbrandt@hotmail.com

Efterår
2018

Skolen
for Kunst
Design &
Arkitektur

Foto: 1. Birgit Brandt. 2. Karen Serena. 3. Jane Maria Petersen

Værker: 1. Sofie Ussing. 2. Anna-Sopie Frei. 3. Clara Jacobsen
Værk af Mira Karrebæk Halvorsen

Maleholdet

Mix Media

Tegneholdet

Ved billedkunstner Birgit Brandt
Mobil: 22 88 30 44

Ved billedkunstner Karen Serena.
Mobil: 26 78 56 22

Ved billedkunstner Jane Maria Petersen.
Mobil: 26 33 11 13

MAL

KREATIVITET

TEGN

HOLD 2: Start mandag 20. aug. 2018 - i alt 10 mandage kl. 16.00-18.25 (undtagen uge 42 efterårsferien).

HOLD 4: Start tirsdag 11. sep. 2018 - i alt 10 tirsdage kl. 16.00-18.25 (undtagen uge 42 efterårsferien).

HOLD 3: Start onsdag 15. aug. 2018 - i alt 10 onsdage kl. 16.00-18.25 (undtagen uge 42 efterårsferien).

Vi arbejder med acrylmaling og eksperimenterer med
forskelligt værktøj bla. pensler, svampe og spartler.

Vi arbejder med forskellige former for male-, tryk-,
tegne- og collageteknikker. Vi eksperimenterer med
mange materialer, bl. a. Gelli Plate og maling på papir,
lærred mm. Alle kan være med. Til yderligere inspiration: Se på You tube: www. Gelliarts.com og se mere
på You tube: mixed media.
Karen Serenas hjemmeside: www.karenserena.dk

Undervisningen henvender sig til både begyndere
og øvede, og bliver tilrettelagt med tegneøvelser, der
varierer i temaer og teknikker. Tegning er et vigtigt
grundlag for alle, der beskæftiger sig med billedkunst,
og den går aldrig af mode.

Der vil blive undervist i forskellige maleteknikker,
perspektiv, farvegraduering og farvelære - både individuelt og med bundne opgaver.

Jane Marias hjemmeside: www.janemariapetersen.dk

