Undervisning
10 moduler af 2,5 timer i Skovhuset,
Billedskolen på 2. sal.
Se mere på: www.skovhus-kunst.dk/
undervisning/billedskole

Tilmelding
dot@boye.us
Pris & indbetaling
1000 kr. pr sæson. Materialer er med i
prisen.
Betalt til 2252-6286929573.

Sommer i
Skovhusets
Billedskole
Skovhusets Billedskole er en del af Furesø
Kommunes Sommerferieaktiviteter.
Sommerferieaktiviteterne er for børn, der
skal gå fra 4. til 9. klasse efter sommerferien.

2020

din indbetaling.

Skovhusets Billedskoles vision
Vi vil give børn og unge en fornemmelse for
bejdet, æstetikken, den kritiske bevidsthed

Vores sommerhold

om det offentlige rum, bæredygtighed,

Keramik

nytænkning og løsninger.

Grafik/Maling

Vi vil gøre Billedskolen tilgængelig for alle
børn i Furesø Kommune.

Billedskole

Meld dig til via furesoe.dk, når alle
sommeraktiviteterne annonceres.

Skriv holdnummer og elevens navn på

eksperimentet, refleksionen, analysen, samar-

Skovhusets

Tegning
Maleri

MIXED MEDI A 2020

TEGNEHOL D 2020

MALEHOL D 2020

Underviser: Billedkunstner Karen Serena

Underviser: Billedkunstner Jane Maria Petersen. Onsdage kl. 16-18.25 fra 29. januar

Underviser: Billedkunstner Birgit Brandt.
Mandage kl. 16-18.25 fra 6. januar

Tirsdage kl. 16-18.25 fra 18. februar

Undervisningen henvender sig til både
begyndere og øvede.

Vi eksperimenterer og arbejder i mange forskellige materialer og udtryksformer.
Vi skal både male, trykke, lave collage, tegne
og bruge Gelli Plate.
Alle kan være med.
Se mere på youtube: gelliarts.

Skovhuset Kunst & Natur
Billedskolen
Ballerupvej 60
3500 Værløse
www.skovhus-kunst.dk

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

Undervisningen bliver tilrettelagt med
tegneøvelser, der varierer i emner og temaer. Tegning er et vigtigt grundlag for
alle, der beskæftiger sig med billedkunst.

Der vil blive undervist i forskellige maleteknikker, perspektiv, farvegraduering
og farvelære i både bundne og frie opga-

Tilmelding, alle hold:
Dot@boye.us
Betaling:
2252-6286 929573

Mere info hos underviserne:
Karen: 2678 5622 (Mixed media)
Jane Maria: 2633 1113 (Tegning)
Birgit: 2288 3044. (Maling)

SE MERE PÅ WWW.SKOVHUS-KUNST.DK/UNDERVISNING

