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VELKOMMEN TIL EFTERÅRET 2021
Vi er jo en skole, der i hele vores substans eksiste-
rer for at samle folk omkring det kreative udtryk. 
Så derfor ser vi bare så meget frem til at åbne dø-
rene for undervisningen i efteråret 2021. 

Vi kan fortælle, at vi har brugt tiden under Coro-
na-lukningen til at forbedre rammerne for vores 
undervisning. Undervisningslokalerne i Klosterport 
er nu blevet udstyret med spritnyt ventilationsan-
læg, der løbende udskifter luften i lokalet. Det gi-
ver bedre indeklima, og forebygger evt. smitte.Vi 
siger tak til Sallingfondene, Aarhus Kommune og 
Olav De Linde.
 
Vi håber at se dig til kreativ udfoldelse. Vi er så 
klar.
 
VEL MØDT!

NB. Husk vores hold er meget efterspurgte og vi 
har i denne Corona tid ekstra små hold, så til-
meld dig altid i god tid. Den hurtigste vej til plad-
serne, er betaling med dankort via vores hjem-
meside. 
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SÅDAN
TILMELDER
DU DIG

S. 16

KURSUSOVERSIGT
EFTERÅRET 2021

LÆNGERE KURSER K&D:
Vores anerkendte dagskole: Målrettet ansøgere 
til arkitekt- eller designskoler!  
Skolen der får optaget 9 ud af 10!

KORTERE KURSER K&D:
Farvens kraft - weekend med Niels Frank
Maleri tirsdage med Niels Frank
Croquis med Iris Bakker
Illustration - Visualisér dine idéer
Tegneserie - Proces & Tegning
Perspektivtegning
Plante croquis - NYHED
Pop- & street art, weekend - NYHED
Pop- & street art, torsdage - NYHED
Kreativ på barsel
Akvarel (abstrakt) / Tine Hind 
Portrætstudier i akvarel / Lis Bramsen
Klassisk & ekspressiv portrættegningt
Portrætmaleri - med et twist
Grafisk Tryk - 2 dage
Grafisk tryk - en lørdag

KURSER PÅ GODSBANEN:
Introkursus til Godsbanens metalværksted
Intro til træ: Lav din egen skammel
Collagebøger - unikt og bæredygtigt
Papirmageri - Lav dit eget papir
Rammetrykt
Tie dye og shibori teknikkert
Designproces fra idé over collage til transfertryk
Bogens andet liv - lav æsker af gamle bøger
Intro til smykkeværkstedet og guldsmedeteknik
Intro til smykker - en weekend
Videregående kursusforløb i smykkefremstilling
Model, sandstøb/vandstøb til færdigt smykke
Drejekursus for nybegyndere weekendforløb
Drejekursus for nybegyndere hurtig intro
Mange muligheder i pladeteknik
Få indblik i dekorationsteknikker på ler
In design for begyndere
Photoshop for begyndere

S. 04

  

S. 08
S. 08
S. 08
S. 09
S. 09
S. 09
S. 10
S. 10
S. 10
S. 11
S. 12
S. 12
S. 12
s. 15
s. 15
s. 15

S. 17
S. 17
S. 18
S  18
S. 18
S. 19
S. 19 
S. 19
S. 20
S. 20
S. 20
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s. 23
s. 23
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

FORBEREDELSE  
TIL ARKITEKT- & DESIGNSKOLER 
– FAGLIGHED & PERSONLIGHED

9 UD AF 10 KOMMER IND PÅ  
ARKITEKT- & DESIGNSKOLER M.V.

Idéudvikling/designproces 
(du lærer at styre din arbejds- 
proces)

Eksperimenter
(du bliver i stand til konstant at 
finde nye veje)

Abstraktion 
(du lærer at tænke og arbejde  
i abstrakt form)

Illustration, layout m.m.
(du lærer at udtrykke dig  
linjespecifikt)

Kunst, arkitektur og design 
(du lærer at tage stilling til  
egne og andres værker)

HUSK: Du behøver ikke at have 
nogen tegnefærdigheder over-
hovedet for at gå på vores skole!
Men engagement, nysgerrighed 
og åbenhed er vigtige egenskaber 
at have med i bagagen, da resul-
tater jo ikke kommer af sig selv.  

Du vil opleve et intenst, inspireren-
de studiemiljø, da vi kun søges af 
seriøse og målrettede unge. Du 
vil blive fulgt hele vejen af 2 faste 
lærere. 
Vi har arrangementer, hvor tidlige-
re elever kommer på besøg 

Vores dagskole er for dig, der 
vægter den højeste kvalitet og 
et seriøst, men uformelt studiemil-
jø, når du skal forberede dig til at 
søge arkitektskole, designskole, 
TEKO eller anden kreativ videreud-
dannelse. 9 ud af 10 elever kom-
mer ind på deres drømmestudie.

Varemærket er det gode hånd-
værk (tegning, skitsering og pro-
ces) samt udvikling af dit helt eget 
og personlige form-sprog. Det har 
skabt skolens helt unikke resultater 
igennem mere end 20 år. På sko-
len underviser vi i følgende fag:

Klassisk håndværk  
og registrering 
(du lærer at tegne, det du ser)

Rumlig skitsering 
(du lærer at skitsere det du tænker 
i 3D)

Formudvikling  
(du lærer at tegne dig frem  
til nye former)

Praktisk farvelære  
(du lærer at visualisere dine idéer 
i forskellige farveteknikker) 

Formgivning og modelbyg 
(du lærer at visualisere dine  
idéer i 3D-form)

og videregiver deres erfaringer til 
den ”nye generation”.

Skolen er kendt for, at eleverne 
klarer sig rigtig godt - når de er 
kommet ind på studie, men også 
efter endt videregående kreativ 
uddannelse.

Hos os finder du et meget enga-
geret og intenst studiemiljø på en 
lille, uhøjtidelig og meget person-
lig skole. Vi bor i hjertet af Aarhus C 
- tæt på Latinerkvarteret og med 
bybusser lige til døren.

KURSUSTART 2 GANGE OM ÅRET 
- VIL DU HAVE DET ULTIMATIVE 
FORLØB SÅ ANBEFALER VI 2  
SEMESTRE MED START I AUGUST

 
Kursusstart dagskolen: 
Hver år i august og i januar. 
Vi henviser her til vores hjemmesi-
de, hvor du finder priser og datoer 
for de forskellige semestre på dag-
skoler og forskellen i indhold.

Se mere på: 
www.kunstogdesign.dk
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DRØMMER DU OM AT  
UDVIKLE DIG KREATIVT 

– OG PERSONLIGT?

VIL DU GERNE HAVE 
STYRKET DINE EVNER TIL AT  

UDTRYKKE DIG VISUELT?

DRØMMER DU OM 
AT BLIVE OPTAGET PÅ EN 

KREATIV UDDANNELSE?
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ELEVARBEJDE
DAGSKOLEN
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

MALERI MED NIELS FRANK &  
CROQUIS MED IRIS BAKKER

FARVENS KRAFT - 
WEEKEND MED NIELS 
FRANK

MALERI 
TIRSDAGE MED 
NIELS FRANK

K820 21E K830 21E

Gennem fælles øvelser og billed-
gennemgang undersøger vi far-
vernes rolle i det maleriske udtryk 
med fokus på farveblandingstek-
nik som nøglen til et sammen-
hængende og personligt maleri.
Kurset er lagt an på at vi alle 
bruger de samme farver og ma-
terialer. 

Kurset henvender sig til såvel be-
gyndere som øvede.

Dette kursus foregår på Fjords- 
gade Skole.

Underviser:  Billedkunstner Niels Frank

E-mail: frankborten@post.tele.dk

Telefon: 4088 3172

Dato: 18. og 19.09.2021

Tidspunkt:   Lørdag og søndag 9.30-15.00

Pris:            975 kr. 
 
BEMÆRK: 
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des cirka 8 dage før kursusstart.
Materialeudgift 200 kr. som afregnes direkte 
med underviser. 
 

Workshop/studiecirkel med op-
læg, debat og undervisning. Vi 
undersøger maleriets muligheder 
gennem analyse af forskellige 
strategier i maleprocessen. Eksem-
pler fra kunsthistorien vil indgå 
sammen med fælles opgaver og 
individuel vejledning. Vi har fokus 
på det personlige maleriske ud-
tryk, herunder supervision i forhold 
til dine egne malerier.
Dette kursus foregår på Fjords- 
gade Skole. 

Underviser:  Billedkunstner Niels Frank

E-mail: frankborten@post.tele.dk
 
Telefon: 4088 3172

Dato: 07.09*, 14.09*, 21.09*, 28.09,
  05.10*, 12.10*, 19.10, 26.10*,  
 02.11, 09.11*,16.11, 23.11*,  
 30.11, 07.12*, 14.12*
 *= undervisning med lærer.
 Efterårsferie uge 42.
 
Tidspunkt:   Start kl. 9.30-14.05 med lærer.
 Herefter har man mulighed 
 for at arbejde videre selv og  
 give hinanden med- og mod 
 spil. Der er mulighed for at 
 fortsætte til senest kl. 18.00.

Pris:  3395 kr. incl. materialer
 10 mødegange med lærer.’
BEMÆRK: 
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des cirka 8 dage før kursusstart.

K940 21E

CROQUIS MED  
IRIS BAKKER 

Et kursus, hvor vi intensivt arbejder 
med studier af menneskekroppen. 
Vi skal både lave øvelser der hand-
ler om at at se ordentligt efter hvor 
vi tegner tingene som de ser ud, 
og arbejde med at give det udtryk, 
så tegningerne får liv og energi. Vi 
arbejder med levende model og 
eksperimenterer med forskellige 
materialer og teknikker. Det bliver 
et legende kursus som udfordrer 
ideen om at ”en god tegning lig-
ner”.

Underviser:  Iris Bakker

E-mail:  kontakt@irisbakker.dk

Dato: 25.10, 01.11, 8.11, 15.11,  
 22.11, 29.11

Tidspunkt:  Mandage kl. 19.00-21.45

Pris: 995 kr.
 
 
BEMÆRK:
Der skal påregnes udgift til model (afhænger 
af antal tilmeldte og holdstørrelse) samt udgift 
til papir m.v.
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des cirka 8 dage før kursusstart.
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

TEGNESERIE- 
PROCES & TEGNING

K965 21E

På dette uge-kursus vil vi nå 
omkring de grundlæggende 
elementer i tegneserieprocessen. 
Vi arbejder med idéudvikling, 
fortælleteknik, layout og skitser. 
Hver dag starter med en fælles 
billedgennemgang og et kort teo-
retisk oplæg, efterfulgt af dagens 
praktiske øvelse og en eftermid-
dag med arbejdsro. Vi arbejder 
med korte fortællinger indenfor 
flere forskellige genrer fra eventyr 
og selvbiografi til det mere ekspe-
rimenterende.

Kurset henvender sig til begyndere 
såvel som øvede. 

Underviser: Line Høj Høstrup

E-mail: lhhostrup@gmail.com

Telefon: 6166 6119

Dato: 18.10 til 22.10.2021 
 I Efterårsferien  (Uge 42)

Tidspunkt:   10.00-15.30

Pris:            1250 kr.  

BEMÆRK: 
Der skal påregnes udgift til papir, som afreg-
nes direkte med underviseren.
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des cirka 8 dage før kursusstart.

PERSPEKTIV- 
TEGNING  

K995 21E

På kurset får du forståelse for at 
kunne se og tegne dybde og rum-
lighed. Der tages udgangspunkt i 
de elementære principper inden 
for perspektiv og konstruktion. Der 
arbejdes med skitsering af enkle 
genstande og objekter til rum og 
interiør. Der vil blive tegnet efter 
opstilling og fra hukommelse. 
Du vil gradvist blive i stand til at 
omsætte de viste teknikker til fri-
håndstegning og skravering.
Velegnet for dig, der overvejer 
vores dagskole eller vil afprøve 
om det er dig at søge ind på arki-
tektskole.

Underviser: Fadavi

E-mail: fadavi@fadavi.dk 

Telefon: 4073 4182

Dato: 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10,  
 13.10, 27.10, 03.11, 10.11
 OBS: Efterårsferie i uge 42

Tidspunkt: kl. 19.00-21.45
 
Pris:            1600 kr.

BEMÆRK: 
Du skal påregne udgift til bl.a. at indkøbe 
hovedlineal.
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des cirka 8 dage før kursusstart.

TEGNEHOLD
I DEN GAMLE CHOKOLADEFABRIK 

K934 21E

Billedbøger, mønstre, masker, 
Plakater, postkort, - Et billede siger 
mere end 1000 ord, og med illu-
stration bliver det udsagn muligvis 
endnu mere sandt. På aftenholdet 
i illustration arbejder vi med at vi-
sualisere tekst og ideer i forskellige 
genrer, både konkrete og mere 
abstrakte opgaver, og vi kommer 
også omkring forskellige teknikker, 
som vi tilpasser det ønskede bud-
skab og stemning i lige præcis din 
fortolkning. Vi udvikler ideer, skitse-
rer og sammensætter ideen med 
fede ekspressive teknikker som 
f.eks. papercut, akvarel, farvekridt, 
kul mfl. Ligemeget om du er ny 
og grøn, eller en garvet rotte udi 
tegningens facetter, skal du være 
velkommen.

Underviser:  Illustrator Maria Molbech 

E-mail: nmmolbech@gmail.com

Dato. 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10,  
 11.10, 25.10, 01.11, 08.11

Tidspunkt:   19.00-21.45

Pris:            1600 kr. 

BEMÆRK: 
Du skal påregne en mindre udgift til materia-
ler. Informationsbrev med materialeliste frem-
sendes cirka 8 dage før kursusstart.

ILLUSTRATION 
- VISUALISÉR DINE 
IDÉER
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

SPÆNDENDE NYHEDER 
EFTERÅRET ´21 

K856 21E

POP- & STREET ART 
Weekend med stencils, 
grafitti m.v. 

Vi finder inspiration i pop 
-og streetartens verden og skal 
eksperimentere med stencils, 
grafitti, serigrafi, projektor mm. Vi 
gennemarbejder et lærred fra start 
til slut, og bygger det op i flere lag. 
I denne proces lærer du forskel-
lige billedkunstneriske teknikker 
og får fingrene i en lang række 
materialer.

Læs mere om underviser 
Lise Thinggaard Larsen på: 
www.brand-art.dk

Dette kursus afholdes på Fjordsga-
de skole i Aarhus.

Underviser:  Lise Thinggaard Larsen
 www.brand-art.dk
E-mail:  info@brand-art.dk
Telefon:  29 91 8816

Weekend:  16. og 17.10.2021

Tidspunkt:  09.00-15.05

Pris: 1050 kr.
 
 
BEMÆRK:
Du skal selv medbringe farver, pensler 
og lærred og forvente en udgift på 200,- til 
fælles materialer. Informationsbrev med 
materialeliste fremsendes cirka 8 dage før 
kursusstart.

K857 21E

POP- & STREET ART 
Torsdage med stencils, 
grafitti m.v. 

Sammen med Lise Thinggaard 
Larsen, vil du blive introduceret til at 
skabe dit eget arbejde og udtryk 
med pop art og street art.

Du vil komme til at eksperimentere 
med stencils, grafitti, serigrafi, pro-
jektor m.m. Der bygges op i flere 
lag og i processerne lærer du for-
skellige billedkunstneriske teknikker 
og får fingrene i en lang række 
materialer.
Læs mere om Lise Thinggaard 
Larsen på www. brand-art.dk

Kurset foregår torsdage på Fjords-
gade Skole. 

Underviser:  Lise Thinggaard Larsen
 www.brand-art.dk
E-mail:  info@brand-art.dk
Telefon:  29 91 8816

Dato: 7.10, 14.10, 28.10, 04.11,
 11.11 og den 18.11
 OBS. Efterårsferie i uge 42.

Tidspunkt:  10.00-14.35

Pris: 1750 kr. 
 
 
BEMÆRK:
Du skal påregne en materialeudgift på ca. 
200 kr. til fællesmaterialer. Du skal selv med-
bringe farver, pensler og lærred. Informations-
brev med materialeliste fremsendes cirka 8 
dage før kursusstart..

K858 21E

PLANTE CROQUIS 
Kreative billeder med ud-
gangspunkt i naturen

Dette kursus er for alle plante- og 
kunstelskere. På dette kursus finder 
vi inspiration til at skabe unikke teg-
ninger og malerier fra alverdens 
planter. Der er så meget inspiration 
at hente i planter, man kan male 
planten som man ser den, eller 
man kan blot lade sig inspirere af 
dens mønstre, former eller farver. 
Der er ingen grænser for hvad 
man kan skabe. Der er mulighed 
for at male og tegne med forskel-
lige materialer lige fra blyanter til 
akrylmaling til tuscher, farvekridt, 
kul, fineliners, blæk, akvarel, col-
lage og meget mere. Hver uge vil 
jeres underviser enten medbringe 
nogle planter, eller måske tage jer 
med udenfor. Dette kursus afvikles 
på Fjordsgade skole.

Underviser:  Julie Celina Linnebjerg

E-mail:              julielinnebjerg11820@gmail.com

 www.juliecelina.com
 instagram.com/juliecelina.art/

Dato: Tirsdage:
 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10

Tidspunkt:  18.00-21.45

Pris: 1050 kr. 
 
BEMÆRK:
Du skal påregne mindreudgift til materialer. 
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des cirka 8 dage før kursusstart.
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

 

TAG DIN BABY MED TIL TEGNING...
Kunne du tænke dig at lufte din kreativitet med sjove og udviklende tegne-teknikker, hvor vi også har plads til 

amning, babygråd og andre hyggelige afbrydelser? 
Så kom med til barselstegning, et kreativt fællesskab hvor øvelserne er tilpasset så man kan gå til og fra efter be-
hov, og der er plads til leg og pludren for de små på gulvet. Vi løsner op i tegnearmen med sjove utraditionelle 

øvelser, og videreudvikler kreativiteten med en ny teknik hver uge. 
Det kan være blindtegning, lys og skygge, farve-øvelser, portræt, mm.

(Vi tager selvfølgelig hensyn til de aktuelle corona-restriktioner og sørger for at holde afstand, spritte af, og  
derfor bliver der også behov for at deltagere selv medbringer en mindre række materialer).

 

HOLDSTART 08.09.2021 kl. 10.00-12.45 
4 kursusgange: 8.09, 15.09, 22.09 og 29.09.2021 klokken 10.00-12.45

 FJORDSGADE SKOLE I AARHUS C 
Det er ligemeget om det er 12 måneder eller 12 år siden du har tegnet sidst - Alle, nye som garvede tegnere kan deltage på hol-

det. Det vigtigste er at du har lyst til at få et kreativt input i din barsel og komme hjem med nogle nye erfaringer, som efterfølgende 
kan sættes i spil når baby sover. 

"����#� ����--4231$301��$1+(��0-%(&*�6�444�+�/'�+-* #!&�")�7�Instagram: @studiomolbech
Maria er uddannet fra Kolding Designskole og Hochschule Luzern i Schweiz, og arbejder som freelance illustrator på tegnestuen 88 i Aarhus. 

TILMELDING: www.kunstogdesign.dk (se under korte kurser).  

KREATIV PÅ BARSEL
Kunne du tænke dig at lufte din kreativitet med sjove og udviklende tegne-teknikker, hvor vi også 
har plads til amning, babygråd og andre hyggelige afbrydelser? Så kom med til barselstegning, et 
kreativt fællesskab hvor øvelserne er tilpasset så man kan gå til og fra efter behov, og der er plads til 
leg og pludren for de små på gulvet. Vi løsner op i tegnearmen med sjove utraditionelle øvelser, og 
videreudvikler kreativiteten med en ny teknik hver uge. Det kan være blindtegning, lys og skygge, 
farve-øvelser, portræt, mm.

(Vi tager selvfølgelig hensyn til de aktuelle corona-restriktioner og sørger for at holde afstand, spritte 
af, og derfor bliver der også behov for at deltagere selv medbringer en mindre række materialer.)

5.$%26)3%2�å)LLUSTRATORå-ARIEå-OLBECHåsåWWW�MARIAMOLBECH�DKåsåInstagram: @studiomolbech
Maria er uddannet fra Designskolen Kolding + Hochschule Luzern i Schweiz, og arbejder som freelance illustrator på tegnestuen 88 i Aarhus. 

TILMELDING: www.kunstogdesign.dk (se under korte kurser). 

KREATIV PÅ BARSEL

HOLDSTART 08.09.2021 - KL. 10.00-12.45 
FJORDSGADE SKOLE I AARHUS C

Det er ligemeget om det er 12 måneder eller 12 år siden du har tegnet sidst - Alle, nye som garvede 
tegnere kan deltage på holdet. Det vigtigste er at du har lyst til at få et kreativt input i din barsel og 
komme hjem med nogle nye erfaringer, som man måske kan sætte i spil når baby sover. 

TAG DIN BABY MED TIL TEGNING....
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K740 21E

Akvarellens muligheder er mang-
foldige; Fra det fine, lette poetiske 
udtryk til det ekspressive, dramati-
ske og farvestærke.  Der arbejdes 
individuelt og personligt med 
netop dine præferencer.  Vi vil i 
portrættet arbejde med akvarel-
len som selvstændig udtryksform. 
Der bliver tid til fordybelse og 
mulighed for at arbejde med og 
på store formater. Har du tegneer-
faring er det selvfølgelig en fordel, 
men ingen betingelse. Eneste for-
udsætning er lysten til at udforske 
akvarellens muligheder. 
 
Underviser:  Billedkunstner Lis Bramsen

E-mail: bramsenlis@gmail.com

Week-end 04. og 05.12.2021

Tidspunkt:   kl. 10.00-15.30

Pris:  995 kr. 

BEMÆRK: 
Du skal påregne udgift til model cirka 250-300  
kr. afhængigt af antal deltagere.
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des cirka 8 dage før kursusstart.

-

PORTRÆTSTUDIER  
I AKVAREL /  
LIS BRAMSEN

K750 21E

Vi begynder med klassiske tegne-
teknikker og proportioner for at 
forstå ansigtets opbygning, og så 
bevæger vi os mod at være mere 
løst inspireret af virkeligheden 
med en meget mere fri tilgang til 
proportioner og korrekthed. Det 
handler mest om at gøre tegnin-
gen udtryksfuld og spændende 
og afprøve mange forskellige 
teknikker, der hver især giver din 
tegning en forskellig stemning.
Du får tid til både langsomme, 
indfølende studier og hæsblæsen-
de impulsive tegninger, så uanset 
hvordan du tegner i forvejen, kom-
mer du til at prøve noget nyt.
.
Kurset henvender sig både til be-
gyndere og øvede tegnere

Underviser:  Junie Nasja Bro-Jørgensen
E-mail: info@junie.dk 
Telefon: 2636 6401

Dato. 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09
 07.10, 14.10, 28.10, 04.11 
 OBS. Efterårsferie i uge 42 

Tidspunkt:   kl. 19.00-21.45

Pris:            1475 kr. 

BEMÆRK: 
Udgifter til model, fællesmaterialer osv. cirka 
300 kr. Informationsbrev med materialeliste 
fremsendes cirka 8 dage før kursusstart.

KLASSISK &  
EKSPRESSIV PORTRÆT- 
TEGNING

AKVAREL & TEGNING 

AKVAREL (ABSTRAKT) 
OG DEN LEVENDE  
MODEL /TINE HIND

K760 21E

Intet mindre end fem fantastiske 
dage med nøgleordene:
så)NTENST
så4IDSPRES
så$ELSåSTRAMT
så$ELSåL�SSLUPPENT
så"RYDEåmADERåOPå
så!BSTRAKTEåFARVEFELTER
så2UMåOGåMODELåSMELTERåSAMMEN
Vi undersøger bl.a.: Huden, bevæ-
gelsen, stemningen, det flydende 
og lader det løbe. Vi finder kon-
sistensen og arbejder med at se 
pigmenterne skabe en levende 
akvarel. Meld dig til i god tid, så 
vi kan skaffe den bedste model til 
kurset.

Underviser:  Tine Hind
  
E-mail: tinehind@gmail.com  

Dato: 18.10 til 22.10.2021 (uge 42)

Tidspunkt:   10.00-15.30

Pris:            1575 kr. (*Rabat) 
 
BEMÆRK:
(*) Rabat til studerende, pensionister, arbejds-
ledige m.v. med bopæl i Aarhus Kommune  
(kr. 45 for dette kursus).
Der er ekstra udgift til model på cirka 500 kr.  
plus udgift til papir, som du selv køber. (Belø-
bet afhænger af holdstørrelse). Informations-
brev med materialeliste fremsendes cirka 8 
dage før kursusstart.

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

Flere end 15.000 varenumre 
indenfor grafik, maleri, tegning, 

airbrush og meget andet!

@aartdevos.dk @aartdevosaps

www.aartdevos.dkwww.aartdevos.dk

Vi leverer Danmarks største udvalg af kunstnerartikler til døren!
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K855 21E K860 21E K865 21E

GRAFISKE TRYK- 
- 2 DAGE

PORTRÆTMALERI 
-MED ET TWIST

Weekendkursus med ekspressivt 
portrætmaleri.  Teknikker til por-
trættering og forskellige stilarter 
introduceres.  
Øvelser og opgaver fra lyrisk fabu-
leringer til naturalistiske gengivel-
ser. Alle kan være med - begynde-
re og fortsættere.
 
Billedkunstner og grafiker Verner 
Brems har tidligere afholdt por-
trætkurser ved Kunstmuseet Trap-
holt og Aros. 

OBS: Dette kursus foregår på 
Fjordsgade Skole i Aarhus.

Underviser: Verner Brems 
E-mail: vernerbrems@vernerbrems.dk
Telefon: 2758 5313

Weekend:   02.10 og 03.10.2021

Tidspunkt:  09.00-15.05

Pris:            1150 kr. 

 
BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des cirka 8 dage før kursusstart. Du skal selv 
medbringe farver, pensler og lærred.

GRAFISKE TRYK  
- ÉN LØRDAG

Plantryk. Kopieringsproces sam-
men med et lånt princip fra lito-
grafien. Først afprøves teknikken 
med collage, og så ideudvikles på 
egne motiver til tryk.
Vi arbejder med flere tryk og mo-
tiver i forskellige farver, samt unika 
tryk med skabeloner, baggrunde 
og mm. Der duppes med farve på 
motiv, der forinden er bearbejdet 
med gummiarabicum. Til sidst tryk-
kes det i grafikpressen. Der er tid og 
papir til, at du kan gå hjem med 
helt op til 10 unika tryk, når kurset 
slutter.
Kurset foregår i skolens lokaler i 
Klosterport, hvor der er adgang til
kopimaskine. 

Underviser:  Verner Brems
E-mail:  vernerbrems@vernerbrems.dk
Telefon:  2758 5313

Lørdag:  24.10.2021

Tidspunkt:  09.00-15.00

Pris: 995  kr. 

BEMÆRK:
Der afregnes 60 kr. i specialafg. til grafisk tryk 
direkte med underviseren. Det dækker 10 ark 
kobbertrykspapir, fælles trykfarver, trykplade 
mm. Mulighed for tilkøb. Informationsbrev 
med materialeliste fremsendes cirka 8 dage 
før kursusstart.

Dette er et NON-TOXIC grafisk 
værksted, og kurset kombinerer 
tryk- og teknikker i grafiske tryk,hvor 
alle kan være med.
Vi arbejder med dybtryk (collogra-
fi) og plantryk (xerolitografi) med 
afmaskningsteknik blandet med 
foto, og personlig streg til trykp-
lade.
Deltageren skal have arbejdstøj 
med/på.
Kurset foregår i skolens lokaler i 
Klosterport, hvor der er adgang til
kopimaskine.

Underviser:  Verner Brems
E-mail:  vernerbrems@vernerbrems.dk
Telefon:  2758 5313

Weekend:  16. og 17.10.2021

Tidspunkt:  09.00-15.05

Pris: 1250 kr. 
 
BEMÆRK:
Der afregnes 60 kr. i specialafg. til grafisk tryk 
direkte med underviseren (dækker fælles 
trykfarver, trykplade olign).
Herudover skal der påregnes udgift til papir 
m.v. Informationsbrev med materialeliste 
fremsendes cirka 8 dage før kursusstart.

GRAFISK TRYK (NON-TOXIC) & 
MALERI MED BILLEDKUNSTNER  
OG GRAFIKER VERNER BREMS
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

FIND OS PÅ NETTET
Se www.kunstogdesign.dk under 
”kortere kurser”. Her kan du tilmel-
de dig alle holdene, hvis der er 
ledige pladser. Er holdet overteg-
net, står der ”fyldt” på holdet, og du 
kan ikke tilmelde dig. 

INFO OTTE DAGE FØR
Efter tilmelding og betaling via 
vores hjemmeside får du straks en 
kvittering på at du er tilmeldt. 

OBS: Du hører IKKE mere fra os før 
otte dage før kursusstart. Du mod-
tager en mail om, hvorvidt holdet 
kører eller evt. bliver aflyst pga for 
få tilmeldte. 

VENTELISTE
Fremgår det af hjemmesiden, at 
holdet er fyldt, kan du på hjemme-
siden skrive dig på venteliste. Så 
kontakter vi dig, hvis der bliver en 
ledig plads.

LOVGIVNING
Kurserne afholdes under Folkeop-
lysningsloven med mindre andet 
står anført.

UDENBYS KURSISTER – FULDT CPR.
Det er nødvendigt at udenbys kur-
sister, der deltager på vores hold 
angiver FULDT CPR-nummer for at 
tilmelding er gældende.

ledig). Angiv dit reg.nr. og konto-
nummer.  Vi overfører inden otte 
dage efter modtagelse. 

REGLER FOR FRAMELDING
Du kan framelde dig op til 14 
dage før kursusstart og få dit  
kursusgebyr retur. Send os en mail 
og dit kontonummer.  Vi fratrækker 
dog et administrationsgebyr på 
kr. 250,- ved en sådan refusion.
OBS:  Dette gælder kun alle vores 
kortere kurser.  Der er andre regler 
for Dagskolen og for tilmeldte til HF 
Kunst & Design. 

CORONA
Som kursist forventer vi at du hol-
der de til enhver tid gældende an-
befalinger fra sundhedsstyrelsen. 
 
Har du brug for værnemidler, skal 
du selv medbringe.

GDPR
Du finder vores GDPR-politik på 
hjemmesiden.

TILMELDING
FØRST TIL MØLLE 
TILMELDING = BETALING 
VIA VORES HJEMMESIDE

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ  
WWW.KUNSTOGDESIGN.DK

PARKERING
Skolen har ingen parkeringsplad-
ser. Vi bor i Aarhus C med de sæd-
vanlige udfordringer med hensyn 
til parkering. Nogle steder kan 
man være heldig at finde p-plad-
ser i gåafstand til skolen, og ellers 
må vi henvise til betalingsparke-
ring. Husk det er gratis at parkere i 
Aarhus C om søndagen.

RABAT – BORGERE  
I AARHUS KOMMUNE
Taksten reguleres af Aarhus Kom-
mune. På hold, hvor samtlige 
undervisningstimer afvikles inden 
kl. 18.00, er det muligt at få en re-
duceret pris for følgende grupper: 
Pensionister, studerende, førtids-
pensionister og arbejdsledige og 
øvrige uden indtægt. OBS. Det 
gælder KUN for borgere i Aarhus 
Kommune. Der er mulighed for 
rabat efter kommunens taktster; 
maks. ni timer pr. uge.

REFUSION AF EVT. RABATTER:
1. Tilmeld og betal først den fulde
 kursuspris og sæt kryds i feltet ved 
tilmelding. 
2. Herefter sender du os en mail 
på post@kunstogdesign.dk.
I mailen bedes du vedlæggge 
dokumentation på, at du er beret-
tiget til rabatten (fx kopi af log-in 
på Jobcenter, hvis du er arbejds-

16



17

KURSER PÅ GODSBANEN

G201 21E

INTRO TIL TRÆ:  
LAV DIN EGEN  
SKAMMEL

INTROKURSUS TIL 
GODSBANENS  
METALVÆRKSTED

G200 21E

Har du lyst til at lære at arbejde 
med metal? 
På dette spændende kursus i me-
talværkstedet på Godsbanen får 
du grundig vejledning og instruk-
tion i grundlæggende arbejde 
med metal – svejsning, brug af 
afkorter, saks, bukke- og borema-
skine.
Kurset er et introduktionsforløb, og 
målet er, at du bliver fortrolig med 
maskiner og værktøj og bliver 
hjulpet sikkert igennem typiske ar-
bejdsprocesser. Når du har været 
igennem kurset, er du helt parat til 
at arbejde på egen hånd i metal-
værkstedet.
Øvelsesmaterialer er inkluderet i 
prisen. Du kan også selv medbrin-
ge materialer eller købe på værk-
stedet, hvis du får brug for flere 
eller andre materialer. 

Underviser:  Eigil Ege
E-mail: eigil.egep@gmail.com

Week-end   25. og 26.09.2021
Tidspunkt: Begge dage kl. 10.00-15.00

Pris:            1150 kr. 
BEMÆRK:
Det anbefales at have lidt robust fodtøj og 
noget praktisk tøj på. Der kan lånes kittel, 
forklæde og handsker på værkstedet.
Yderligere materialer kan tilkøbes i værk-
stedet.

Et spændende kursus hvor du får 
vejledning og instruktion i grund-
læggende træarbejde og tilhø-
rende maskiner. 
På kurset laver du din egen fine 
skammel – og undervejs i pro-
cessen kommer du omkring helt 
centrale snedkerdiscipliner og 
bliver dus med en mangfoldighed 
af maskiner og værktøj: Rundsav, 
båndsav, afretter, tykkelseshøvl, 
fræser mm.  Alle er velkomne - 
med eller uden tidligere erfaringer 
med træ. Underviser Lene Kristen-
sen deler ud af sin lange erfaring 
som snedker, og gør det trygt at 
øve sig og blive hjemmevant på 
træværkstedet.  
Kurset lægger en superfin bund 
for dig, hvis du drømmer om at 
lave egne projekter i træ senere. 
Skamlen kan du selvfølgelig tage 
med hjem!

Underviser:  Lene Kristensen
E-mail: lene@tiset.dk

Week-end  18. og 19.09.2021
Tidspunkt: Begge dage kl. 10.00-15.00

Pris:            1150 kr. 

BEMÆRK:
Det anbefales at have lidt robust fodtøj og 
noget praktisk tøj på. Der kan lånes kittel, 
forklæde og handsker på værkstedet.
Prisen for materialer er 100 kr pr. kursist og 
afregnes direkte på værkstedet.

ALLE ER VELKOMNE - UANSET ERFARING: 
KOM OG PRØV AT ARBEJDE I TRÆ ELLER 
METAL



Skab dine helt egne og unikke bø-
ger på dette kursus. Bøgerne laver 
du af rene bæredygtige materia-
ler, det kan være gammelt tapet, 
pap fra en morgenmadspakke 
eller et lagen. Bogomslaget males 
og påtrykkes mønster.
Siderne i bogen vil være en blan-
ding af nodepapir, sider fra gamle 
bøger m. Tekst og/ eller billeder. 
Herimellem andet papir som ind-
farves med bl.a. Avokado, mynte, 
kål, løg  mm Du lærer at binde 
bogens sider i ved gammeldags 
bogbinderteknik. Når bogen er 
færdig vil du få flere muligheder 
for at fylde siderne med tryk, isæt-
te dine egne producerede kuver-
ter samt fif til hvordan der bliver 
ekstra plads til skriv, billeder mm.

Underviser:  Line Korreborg 
 
Mail: linekorr@hotmail.com

Dato: 09.10.2021

Tidspunkt: kl. 12.00-15.40

Pris:            495  kr. 
BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der må forven-
tes en ekstra udgift til brug af værkstedets 
materialer. 

COLLAGEBØGER - 
UNIKT OG  
BÆREDYGTIGT

G802 21E

På dette kursus får du en introduk-
tion til rammetryk/serigrafi. Du vil 
lære hele processen at kende fra 
dannelse af motiv til færdigt tryk.  
Vi vil eksperimentere med enkle 
metoder til at danne mønstre og 
motiver. Du lærer at overføre et 
motiv/ mønster til en trykramme. 
Motivet trykker vi på muleposer, en 
t-shirt eller andre tekstiler. 

Kurset er analogt.

Underviser:  Inge Marie Pallesen
 
Mail: ingemariepallesen@gmail.com

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G804 21E 10.10.2021
G805  21E 31.10.2021

Tidspunkt: kl. 10.00-14.35

Pris:            795 kr.

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste frem-
sendes ca. 8 dage før kursusstart. Der er 
mulighed for at leje rammer på Godsbanen. 
Der må forventes en ekstra udgift til brug af 
værkstedets materialer på mellem 125 og 
250 kr. afhængigt af eget forbrug. 

RAMMETRYK

FLERE KURSER

Nu kan du lære at lave dit helt 
eget papir af papirrester og si-
derne fra gamle bøger, papiret 
indfarver vi med naturens egne 
farver f.eks. fra rødbede og mynte. 
Det hele blendes med vand og 
fortyndes yderligere i en stor bal-
je, evt. tilsættes tørrede blomster, 
bladguld, glimmer m.m. Herefter 
sies pulpen igennem rammer 
med ståltrådsnet, lægges ud på 
stof, rulles godt og tørres.

Underviser:  Line Korreborg 
 
Mail: linekorr@hotmail.com

Dato: Lørdag den 11.09.2021

Tidspunkt: kl. 12.00-15..40

Pris:            495  kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der må forven-
tes en ekstra udgift til brug af værkstedets 
materialer. 

 

G803 21E

PAPIRMAGERI –  
LAV DIT EGET PAPIR 

SPÆNDENDE KURSER PÅ 
TEKSTIL- & SERIGRAFI- 
VÆRKSTEDET
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KURSER PÅ GODSBANEN

På dette kursus vil vi på et lille hold 
arbejde med designproces, hvor 
der bliver taget udgangspunkt 
i et foto. Det kan være et foto af 
arkitektur eller naturen hvor du 
kan lade dig inspirere af linjerne, 
farverne, formerne, lyset og skyg-
gerne i fotoet.  
 
Med denne inspiration vil vi arbej-
de videre i en eksperimenterende 
og legende proces og udvikle 
små tegninger, collager og illustra-
tioner. Der bliver mulighed for at 
overføre et af de færdige arbejder 
til en mulepose, T-shirt eller et styk-
ke tekstil via transfer tryk - Eller du 
kan viderebearbejde din collage 
til en færdig illustration. 

Underviser:  Caroline Middelboe 
 
Mail: chmiddelboe@hotmail.com

Dato: Den 16.10.2021

Tidspunkt: kl. 11.00-15.30

Pris:            595 kr.

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der må forven-
tes en udgift til brug af fælles materialer på 
75kr. – 100kr. samt ekstra materialeudgift til 
individuelt forbrug.

DESIGNPROCES FRA 
IDÉ OVER COLLAGE TIL 
TRANSFERTRYK

G703 21E

Skab unikke designs på dette  
kursus. Her vil vi arbejde med 
batik og forskellige vikle-teknikker 
så som Tie Dye og Shibori, hvor vi 
indfarver tekstilerne i farvebade.  

At arbejde med disse teknikker 
er en meget spændende og le-
gende designproces, hvor hvert 
enkelt tekstil får deres helt eget 
unikke mønsterudtryk, da farven 
i farvebadet altid vil trænge ind 
forskelligt i tekstilerne. Du kan f.eks. 
indfarve en mulepose, T-shirt eller 
stof du senere kan anvende til 
at sy noget af f.eks. en pude. På 
dette lille hold får du dit helt eget 
unikke design med sig hjem.  Jeg 
ser frem til en spændende og kre-
ativ dag hvor vi kan skabe unikke 
tekstilmønstre sammen. 

Underviser:  Caroline Middelboe  
Mail: chmiddelboe@hotmail.com

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G601 21E 19.09.2021
G602 21E 24.10.2021

Tidspunkt: kl. 11.00-15.30

Pris:            595  kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste frem-
sendes ca. 8 dage før kursusstart. Der må 
forventes en ekstra udgift til brug af fælles 
materialer på 120 – 180 kr. samt ekstra mate-
rialeudgift til individuelt forbrug 

FLERE KURSER 

TIE DYE OG SHIBORI 
TEKNIKKER.

Brug de gamle bøger med unik-
ke og smukke forsider, som ellers 
bare smides ud. 
Skær forsiderne af og hjælp dem 
til at få et nyt liv i form af små og 
større æsker. 
4 stykker skæres ud og limes sam-
men med holdbar lim og elastik 
og en gammel knap bruges til at 
lukke æsken med, så har du smuk-
ke dekorative gaveæsker eller et 
nyt hjem til dine nips.

Underviser:  Line Korreborg 
 
Mail: linekorr@hotmail.com

Dato: Den 13.11.2021

Tidspunkt: kl. 12.00-15..40

Pris:            495  kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der må forven-
tes en ekstra udgift til brug af værkstedets 
materialer. 

 

G806 21E

BOGENS ANDET LIV - 
LAV ÆSKER AF GAMLE 
BØGER
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ACCESORIES – ÆDELMETAL  
EKSKLUSIVE HOLD - MAX. 4 DELTAGERE 
SAMMEN MED GULDSMED PIA RAUFF

LUKSUSHOLD MAX. 4 DELTAGERE

INTRO TIL SMYKKE-
VÆRKSTEDET OG 
GULDSMEDETEKNIK

På et lille luksushold, i et kreativt 
værkstedsmiljø, vejledes du i at 
arbejde på Godsbanens acces-
sory værksted. Du bliver introdu-
ceret til guldsmedeværktøjet og 
kommer til at bruge det selv. 
I praksis gennemgås faste øvelser 
i savning, smedning af sølvring, 
lodning og overfladebehandling.
Kurset afholdes på indrettet smyk-
keafdeling på tekstilværkstedet 
på Godsbanen i Aarhus.

Underviser:  Guldsmed Pia Rauff
E-mail: piarauff@gmail.com
Telefon: 3069 5071

SAMME KURSUS FELRE DATOER:
G911 21E: Tirsdag den 17.08.2021
G912 21E: Tirsdag den 31.08.2021
G913 21E: Tirsdag den 14.09.2021
G914 21E Tirsdag den 28.09.2021

Tidspunkt:  Tirsdage kl. 9.30-13.10
 
Pris:            795 kr. 
 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der er en fast 
materialeudgift på 75 kr udover individuelt 
forbrug, som afregnes med underviser. 

FLERE HOLD

VIDEREGÅENDE KUR-
SUSFORLØB I SMYKKE-
FREMSTILLING

FLERE HOLD

Du har mulighed for at komme i 
dybden med forskellige teknikker. 
Du har deltaget på Intro Works-
hop, eller er lettere øvet.  Dette er 
et kursusforløb på 2 gange, og 
ved
kursusstart afstemmes forventnin-
ger, hvor du har mulighed for at 
belyse specifikke ønsker til faglige 
indspark.  

Fast øvelse i tilpasning og lodning 
af øreringe.  
 
Kurset afholdes på indrettet smyk-
keafdeling på tekstilværkstedet 
på Godsbanen i Aarhus.

Underviser:  Guldsmed Pia Rauff
E-mail: piarauff@gmail.com
Telefon: 3069 5071

G921 21E: Den 5. og den 12.10.2021
G922 21E: Den 26.10 og den 02.11.2021

Tidspunkt:  kl. 9.30-13.10

Pris:            795 kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der er en fast 
materialeudgift på 100 kr udover individuelt 
forbrug, som afregnes med underviser. Derud-
over kan der købes materialer efter behov. 

INTRO TIL SMYKKER  
- EN WEEKEND

G919 21F

Weekend med guldsmedeteknik-
ker og smykkedesign. 
 
Weekenden starter som en intro 
Workshop til smykkefaget. 
Herefter arbejder du med dit eget 
smykke design, og mulighed for at 
udforske guldsmedværktøjet. 

Ved kursets start afstemmes for-
ventninger, hvor du har mulighed 
for at belyse specifikke ønsker til 
faglige indspark. 

Her er ikke mulighed for at støbe !

Underviser:  Guldsmed Pia Rauff
E-mail: piarauff@gmail.com
Telefon: 3069 5071

Dato: 20. og 21.11.2021

Tidspunkt:  kl. 10.00-14.35

Pris:            1575 kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der er en fast 
materialeudgift på 100 kr udover individuelt 
forbrug, som afregnes med underviser. Derud-
over kan der købes materialer efter behov. 

KURSER PÅ GODSBANEN
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MODEL, SANDSTØB/ 
VANDSTØB TIL  
FÆRDIGT SMYKKE

G923 21E

Kurset henvender sig til let øvede, 
og du arbejder ud fra eget design.
Ved kursets start afstemmes for-
ventninger, hvor du har mulighed 
for at belyse specifikke ønsker til 
faglige indspark. 
Gennemgang af sølvstøbning i 
sand og vand, med efterfølgende 
renovering. 

Underviser:  Guldsmed Pia Rauff
E-mail: piarauff@gmail.com
Telefon: 3069 5071

Week-end: Den 25. og 26.09.2021

Tidspunkt:  Kl.  10-14.35 begge dage.

Pris:            1575 kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der er en fast 
materialeudgift på 50 kr udover individuelt 
forbrug, som afregnes med underviser. Derud-
over kan der købes materialer efter behov. 

KURSER PÅ GODSBANEN



KURSER PÅ GODSBANEN

FLERE DATOER 

DREJEKURSUS FOR  
NYBEGYNDERE  
HURTIG INTRO

DREJEKURSUS FOR NY-
BEGYNDERE WEEKEND-
FORLØB

FLERE DATOER

På dette 3-dages drejekursus ser vi 
på de grundlæggende drejetek-
nikker. Vi forbereder leret korrekt 
og lærer at ælte luft ud af leret. 
Under løbende introduktioner og 
demonstrationer lærer vi om cen-
trering, optræk og formgivning og 
de forskellige greb og håndstillin-
ger som kan hjælpe leret og dig 
selv på vej.
Efter demonstrationerne vil vi hur-
tigt gå i gang på hver vores el-dre-
jeskive og få tag på grebene og 
drejningens vigtige søster-teknik, 
nemlig afdrejning, 

Underviser:  Maja Ejby
E-mail: majaejby@hotmail.com

SAMME KURSUS FLERE DATOER: 

G940 21E
Week-end  15., 16 og 17.10.2021
 Fredag kl. 14.00-17.40
 Lørdag & søndag kl. 10.00-13.40

G941 21E
Week-end  22, 23 og 24.10.2021
 Alle dage kl. 10.00-13.40

Pris:            1995 kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Der må for-
ventes en udgift til materialer på 200 kr., som 
afregnes med underviser. 

Dette en-dags drejekursus giver en 
grundlæggende introduktion til 
drejningen og teknikker. Kurset for-
bereder dig på at du efterfølgen-
de selvstændigt kan forbedre de 
teknikker du har lært på holdet.
Vi kigger på at ælte luft ud af 
leret, centrere det på drejeskiven, 
optræk og formgivningen. Vi vil 
snakke om forskellige greb og 
håndstillinger til de forskellige fa-
ser i drejningen. Hovedparten af 
undervisningen vil foregå på egen 
drejeskive med individuel og fæl-
les vejledning og demonstrationer.
 
Underviser:  Maja Ejby
E-mail: majaejby@hotmail.com

SAMME KURSUS FLERE DATOER: 
G942 21E Fredag den 10.09.2021
 kl. 10-13.40
G943 21E Fredag den 17.09.2021
 kl. 14.00-17.40
G944 21E Fredag den 19.11.2021
 kl. 14.00-17.40
G945 21E Lørdag  den 27.11.2021
 kl. 10.00-13.40

Pris:            495 kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Du skal forvente 
materialeudgifter ud over kursuspris. 

MANGE MULIGHEDER I 
PLADETEKNIK

FLERE DATOER

Pladeteknik har den fordel, at man 
ikke er afhængig af en drejeskive. 
Teknikken egner sig især til kante-
de emner, det være sig æsker og 
fade, skåle m.m. Man kan også 
lave runde ting med teknikken. På 
kurset lærer du hvordan du laver 
skabeloner, udskærer, bygger og 
samler i pladeteknik. Du lærer 
endvidere at lave fals på låg og 
hvordan du glaserer låg-krukker/
lågæsker sådan at låg og bund 
ikke brænder sammen.

 
Underviser:  Birthe Morberg
E-mail: bmorberg@gmail.com

SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G950 21E 24.09.2021 kl. 14.00-17,40 
 25.09.2021 kl. 10.00-13.40

G952 21E 29.10.2021 kl. 14.00-17.40
 30.10.2021 kl. 10.00-13.40

Pris:            995 kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Materialeudgif-
ter: ca 200 kr. for ler. Hvis du ønsker at få dine 
emner forglødet og glasurbrændt skal der 
påregnes ydderligere udgifter + egen opfølg-
ning på Formværkstedet. 

KERAMIK 
& GRAFIK
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KURSER PÅ GODSBANEN

FLERE DATOER

Der kan være mange fordele ved 
at dekorere på keramik. F.eks. kan 
man opnå mere dybde i overfla-
derne når dekorationen ”kigger 
igennem” glasuren eller skaber 
farvenuancer sammen med gla-
suren. Og man har ofte planlagt, 
hvad der skal ske på overfladen 
fra starten, hvilket gør det mere 
enkelt at tage stilling til glasuren. 
Du vil lære forskellige dekorati-
ons-teknikker f.eks. vådt i vådt be-
gitning, stempelmetode, teknikker 
til struktur på overfladen, indlagt 
ler i fordybninger, spartlingsteknik 
med indfarvet ler på læderhård-
overflade. Du vil også lære enkle 
dekorationsteknikker, der egner 
sig til den tørre eller den forgløde-
de skærv.
 
Underviser:  Birthe Morberg
E-mail: bmorberg@gmail.com

SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G955 21E 08.10.2021 kl.14.00-17.40
 09.10.2021 kl. 10.00-13.40
G956 21E 12.11.2021 kl. 14.00-17.40
 13.11.2021 kl. 10.00-13.40

Pris:            995 kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev med materialeliste fremsen-
des ca. 8 dage før kursusstart. Du skal forvente 
materialeudgifter ud over kursuspris. 

 
 

FLERE HOLD

IN DESIGN FOR BE-
GYNDERE

G310 21E

Kurset henvender sig til begynde-
re. Du får en introduktion til pro-
grammet, samt en gennemgang 
af værktøjer, effekter og mulighe-
der. Vi arbejder med opsætning af 
f.eks. visitkort, flyers og brochurer 
samt import af billeder og grafik. 
Du får også gode råd og tips om 
farver, tryk/print og formater.
Det kræver ingen forkundskaber 
med programmet – kun interesse. 
Kurset finder sted på Grafisk Værk-
sted (Indgang 3H).

Underviser:  Junie Nasja Bro-Jørgensen
E-mail: info@junie.dk

Dato: 21.11.2021

Tidspunkt:  kl. 10.00-15.30

Pris:            750 kr.

BEMÆRK:
Informationsbrev fremsendes ca. 8 dage før 
kursusstart  Der er computer på værkstedet. 
Medbring evt. dit eget projekt, eller benyt dig 
af det kursusmateriale, der udleveres på kur-
susdagen. Der bliver fortrinsvist kun undervist i 
Adobe CC. Grundlæggende PC kendskab er 
nødvendig.

Photoshop kan bruges til alle for-
mer for digital billedbehandling, 
hvad enten man skal redigere 
billeder til tryk eller web.
Dette kursus henvender sig til dem, 
der endnu ikke føler sig hjemme 
i Photoshop, og som har behov 
for at komme ordentligt i gang 
med programmet. På kurset vil vi 
gennemgå lidt om farveteori, en 
bedre forståelse af det digitale 
mørkekammer, om programmets 
mest basale funktioner og grund-
læggende kendskab til billedbe-
handling, samt brugen af lag, ma-
sker, filter etc. Kurset finder sted på 
Grafisk værksted (indgang 3H) 

Underviser:  Mark Bysted
E-mail: bys@stofanet.dk 

SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G311 21E 21.08.2021
G31221E 20.11.2021

Tidspunkt:  Lørdage kl. 9.00-14.30

Pris:            795 kr. 

BEMÆRK:
Informationsbrev fremsendes ca. 8 dage før 
kursusstart.  Der er computer på værkstedet. 
Medbring evt. dit eget projekt, eller benyt dig 
af det kursusmateriale, der udleveres på kur-
susdagen. Der bliver fortrinsvist kun undervist i 
Adobe CC. Grundlæggende PC kendskab er 
nødvendig.

PHOTOSHOP FOR  
BEGYNDERE

FÅ INDBLIK I  
DEKORATIONSTEKNIK-
KER PÅ LER
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EFTERÅR 
2021
VELKOMMEN PÅ KREATIVE KURSER I RÅ 
VÆRKSTEDSLOKALER I DEN GAMLE CHOKO-
LADEFABRIK - LIGE I HJERTET AF AARHUS C. 
MED BYBUSSER (1,2,4 MV.) LIGE TIL DØREN. 
 
VI ER KENDT FOR UNDERVISNING AF HØJ 
FAGLIG KVALITET. DU FINDER HOS OS ET 
UFORMELT MILJØ, MED EN LEGENDE TIL-
GANG FRA TOP-MOTIVEREDE UNDERVISERE. 
 
SKOLEN HAR VÆRET NOMINERET SOM ÅRETS 
AFTENSKOLE PGA. DEN SÆRLIG HØJE FAG-
LIGE KVALITET.

Klosterport 4a
8000 Aarhus  
86 182 182 
post@kunstogdesign.dk
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