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EFTERÅRET 2018
Velkommen til et spændende efterår på Skolen
for Kunst & Design, som har til huse i den gamle
chokoladefabrik, Elvirasminde i Klosterport.
Vi er stedet for dig, der seriøst og legende vil udfolde dit kreative potentiale med ligesindede. Du
bliver undervist af kunstnere, designere m.v., der
brænder for at lære fra sig.
Hos os finder du et skævt og kreativt miljø.
Du vil hos finde en skole der er skabt af
følgende værdier:
•
•
•
•
•
•

DET PASSIONEREDE MENNESKE
DET MENNESKELIGE FUNDAMENT
DET KREATIVE RUM
ENGAGERET UNDERVISNING
UDFORDRINGER I EN TRYG RAMME
DET GODE HÅNDVÆRK

Husk at vores hold er meget efterspurgte, så tilmeld
dig altdi i god tid. Den hurtigste vej til pladserne, er
betaling med dankort via vores hjemmeside.
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KURSUSOVERSIGT
LÆNGERE KURSER K&D:
S. 04

Vores anerkendte dagskole: Målrettet ansøgere
til arkitekt- eller designskoler!
S. 08
Lillesøsteren: Kreativ ungdomsuddannelse: HF
		Kunst & Design

KORTERE KURSER K&D:
S. 09
S. 09
S. 10
S. 10
S. 10
S. 11
S. 11
S. 11
S. 15
S. 16
S. 17
S. 17
S. 17
S. 15
S. 15
S. 17
S. 17
S. 17
S. 19
S. 19		
S. 19

Rumlig skitsering og perspektivtegning
Model & tegning - proces og designredskab
Mandage med billekunstner Niels Frank
Tirsdage med billedkunstner Niels Frank
Farvens kraft med Niels Frank. Week-end.
Croquis
Udvikling af nye måder at tegne på
Parafraser - malerikursus med Lis Bramsen
Drawers & Dreams. DIT kunstneriske projekt/idé
At OPLEVE arkitektur
Portrætmaleri med et twist
Grafiske tryk med billedkunstner Verner Brems
Sommerskole 2019 med Verner Brems
Maleri med Niels Frank
Inspiration og ny energi til dit maleri
Portrætmaleri - med et twist
Grafiske tryk - non toxic
Sommerskole i grafik og tegning - juli 2019
Abstrakt akvarel
Overvejer du at blive designer
Ekspressiv tegning

KURSER PÅ GODSBANEN:
S. 22
S. 22
S. 23
S. 23		
S. 23
S. 24
S. 24
S. 24
S. 25
S. 25
S. 26
S. 27
S. 28
S. 29
S. 29
S. 30

Workshop - serigrafi på papir
Tekstiltryk - professionelt
Design og tryk dine egne motiver
Laserceut, snit og grafik
Design og tryk af egne motiver
Nye øjne på gamle tekstiler
Drejekursus / ler på el-skive
Læderworkshop for begyndere
Læderarbejde begyndere og øvede
Læderworkshop - let øvede
Forskellige smykkekurser- luksushold 5 deltagere
Mindful med smykker
Flere smykkehold
Illustrator
Photoshop begyndere
InDesign begyndere
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SÅDAN
TILMELDER
DU DIG
S. 21

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

FORBEREDELSE
TIL ARKITEKT- & DESIGNSKOLER
...FOR DIG DER VIL INVESTERE I DET
BEDSTE TIL DIN KREATIVE FREMTID

Vores dagskole er for dig, der
vægter den højeste kvalitet og
et seriøst, men uformelt studiemiljø, når du skal forberede dig til at
søge arkitektskole, designskole,
TEKO eller anden kreativ videreuddannelse.

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

Varemærket er det gode håndværk (tegning, skitsering og proces) samt udvikling af dit helt eget
og personlige form-sprog. Det har
skabt skolens helt unikke resultater
igennem mere end 20 år.

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

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

Idéudvikling/designproces
(du lærer at styre din arbejdsproces)

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)

Du behøver ikke at have nogen
tegnefærdigheder overhovedet
for at gå på vores skole.
Men engagement, nysgerrighed
og åbenhed er vigtige egenskaber
at have med i bagagen, da resultater jo ikke kommer af sig selv.
Du vil opleve et intenst og inspirerende studiemiljø, da vi kun søges
af seriøse og målrettede unge.
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DRØMMER DU OM AT
UDVIKLE DIG KREATIVT
– OG PERSONLIGT?

Mange venskaber er i årenes løb
blevet knyttet på skolen. Vi har
arrangementer, hvor tidligere elever kommer på besøg
og videregiver deres erfaringer til
den ”nye generation” .
Skolen er over hele landet kendt
for, at vores elever klarer sig rigtig
godt - på studiet, når de er kommet ind, men også efter endt videregående uddannelse.
KURSUSTART

VIL DU GERNE HAVE
STYRKET DINE EVNER TIL AT
UDTRYKKE DIG VISUELT?

Vi henviser her til vores hjemmeside, hvor du
finder priser og datoer for de forskellige semestre på dagskolen.
De kommende semestre på vores skole:
Efterår 18
AUGUST TIL DECEMBER ´18
Forår 19:
JANUAR TIL APRIL/MAJ ´19
Efterår 19
AUGUST TIL DECEMBER ´19
Se mere på:

www.kunstogdesign.dk

Reservation:

Du kan reservere en plads ved
at forudbetale kr. 5000 af
kursusbeløbet.

Husk at pladserne fordeles efter
først-til-mølle principptet, og vi
har de sidste mange år haft
udsolgt hver semesterstart.

KOM FORBI OG SE SKOLEN
RING FOR EN AFTALE
86 182 182 ELLER SEND EN MAIL:
post@kunstogdesign.dk

DRØMMER DU OM
AT BLIVE OPTAGET PÅ EN
KREATIV UDDANNELSE?
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HIP HIP HURRA - VI HAR FÅET EN LILLESØSTER:

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

HF KUNST & DESIGN

SPÆNDENDE ARKITEKTFAG
KORTERE KURSER

» 3-årig gymnasial uddannelse,
samtidig med at du udlever
dine kreative ambitioner

K935 18E

K940 18E

PERSPEKTIVTEGNING
& RUMLIG SKITSERING

MODEL & TEGNING
SOM PROCES &
DESIGNREDSKAB

På kurset får du forståelse for at
kunne se og tegne dybde og rumlighed. 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 frihåndstegning og skravering.

Vi studerer rum. Rumstudierne tager afsæt i udvalgte begrebspar
f.eks. passage & barriere eller
massivitet & hulhed. Det handler
om at udføre en skalaløs model
hvor de rumlige arkitektoniske
begreber er i spil.
Kurset henvender sig til dig der har
lyst til at komme i gang med at
tegne og bygge modeller. Lære
om fundamentale begreber som
bliver brugt i design- og arkitekturprocesser. I vil blive introduceret til
forskellige hurtige og mere grundige modelteknikker i papir, pap
og bivoks. Rumlig skitsering og
tegning med grafitstift, stearin og
tusch bliver også introduceret. En
gang imellem stilles der hjemmeopgaver under forløbet.

Velegnet for dig der overvejer vores dagskole eller at søge ind på
arkitekstskole til foråret.
Medbring blyanter første
mødegang.

HF Kunst & Design starter i august 2018
og afsluttes i juni 2021.
Læs mere om uddannelsen, tilmelding, op
tagelseskrav og priser på aarhushfogvuc.dk

Underviser:

Fadavi

E-mail:
Telefon:

fadavi@fadavi.dk
4073 4182

Underviser:

Birgitta Schöndorf
cand.architect , kunstner

Dato.

12.09, 19.09, 26.09,
03.10, 10.10, 24.10, 31.10
07.11, 14.11 og 21.11
Efterårsferie i uge 42

E-mail:

gittan999@hotmail.com

Dato:

13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10,
25.10, 01.11, 08.11 og 15.11

Tidspunkt:

Onsdage 19.00–21.45

Tidspunkt:

19.00-21.45

Pris:

1550 kr. / 30 undervisningstimer

Pris:

1350 kr. / 27 undervisningstimer

BEMÆRK:
Materialeudgift ca. 75 kr., som afregnes direkte med underviser første mødegang.

BEMÆRK:
Du skal påregne udgift til materialer. En liste
over materialer og redskaber udsendes ca.
en uge før kursusstart.
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

MALERI
MED BILLEDKUNSTNER NIELS FRANK

TEGNING OG MALERI
TILMELDING FØRST-TIL-MØLLE

OBS. GRATIS PARKERING PÅ DISSE HOLD.

K840 18E

K830 18E

K820 18E

K950 18E

K955 18E

K960 19F

MANDAGE MED
NIELS FRANK

MALERI
TIRSDAGE MED
NIELS FRANK

FARVENS KRAFT
- EN WEEK-END MED
NIELS FRANK

CROQUIS & PORTRÆT

UDVIKLING AF NYE
MÅDER AT TEGNE PÅ

PARAFRASER. ET INSPIRATIONSKURSUS I MALERI M/LIS BRAMSEN

Workshop/studiecirkel med oplæg, debat og undervisning. Vi
undersøger maleriets muligheder
gennem analyse af forskellige
strategier i maleprocessen. Eksempler fra kunsthistorien vil indgå
sammen med fælles opgaver og
individuel vejledning. Vi har fokus
på det personlige maleriske udtryk, herunder supervision i forhold
til dine egne malerier.

Workshop/studiecirkel med oplæg, debat og undervisning. Vi
undersøger maleriets muligheder
gennem analyse af forskellige
strategier i maleprocessen. Eksempler fra kunsthistorien vil indgå
sammen med fælles opgaver og
individuel vejledning. Vi har fokus
på det personlige maleriske udtryk, herunder supervision i forhold
til dine egne malerier.

Et kursus, hvor vi intensivt arbejder
med studier af menneskekroppen.

Dette kursus foregår i skolens fagog malerilokale på Helge Rodes
Vej 6, 8200 Aarhus N. Her er der
mulighed for gratis parkering.

Dette kursus foregår i skolens fagog malerilokale på Helge Rodes
Vej 6, 8200 Aarhus N. Her er der
mulighed for gratis parkering.

Giv dit maleri et boost!
Gennem fælles øvelser og billedgennemgang undersøger vi farvernes rolle i det maleriske udtryk
med fokus på et sammenhængende og personligt maleri.
Kurset er lagt an på at vi alle
bruger de samme farver og materialer. Du behøver derfor ikke at
medbringe egne materialer.
Materialeudgift ca. 250 kr. som
afregnes direkte med underviser.
Kurset henvender sig til såvel begyndere som øvede.

Et spændende kursus i tegning
som notation- og analyseredskab
Workshoppen tager udgangspunkt i en kunstbaseret proces. I
skal undersøge og finde udtryk
for stedets atmosfære. Vi oplever
nogle udvalgte arkitektoniske rum.
Laver sanselig tur med skitseringsblok og kamera, sanser og ser
efter forskellige rumlige perspektiv
og kvaliteter i de udvalgte rum og
formidler det gennem tegning og
fotografi.

Underviser:

Billedkunstner Niels Frank

Underviser:

Billedkunstner Niels Frank

E-mail:

frankborten@post.tele.dk

E-mail:

frankborten@post.tele.dk

Telefon:

4088 3172

Telefon:

4088 3172

Kurset er for alle, der søger ny
inspiration til at udvikle eget arbejde. Igennem korte introducerende
øvelser vil du få styrket dit fokus
på hvad der får et billede til at
fungere i forhold til komposition,
farvevalg og malemåde.
Der vil være læreroplæg om komposition, arbejdsmetode og billedopbygning samt forslag til opgaver hvor målet er, at du kommer
til at prøve nye veje: Vi arbejder
ud fra et selvvalgt billedoplæg og
tager udgangspunkt i fortolkning
af allerede eksisterende værker.
”Parafraser”- en nyfortolkning
af en anden kunstners værk – vil
være vores metode til at skabe
egne nye værker, og kan være en
inspiration til en fremtidig arbejdsmetode.

Dato:

Tidspunkt:

10.09,17.09, 24.09, 01.10, 8.10,
*22.10, 29.10,*5.11, 12.11,
*19.11, 26.11, 3.12.
* = Selvstudium
uden
lærer.
Clara
Johanne
Mahler
Efterårsferie uge 42.

Underviser:
Dato:

Studerende på Designskolen Kolding
Tidspunkt:
og
Kl. tidligere
9.30-15.00. elev på dagskolen
Undervisning slutter kl.14.05
undtaget første mødegang.

Pris:

3395 inkl. materialer

Dette kursus foregår i skolens fagog malerilokale på Helge Rodes
Vej 6, 8200 Aarhus N. Her er der
mulighed for gratis parkering.

11.09, 18.09, 25.09, 2.10, 9.10,
23.10, 30.10, *6.11, 13.11,
*20.11, 27.11 og den 4.12.
*= selvstudium uden lærer.
Efterårsferie uge 42
Kl. 9.30-15.00.
Undervisning slutter kl.14.05
undtaget første mødegang.

frankborten@post.tele.dk

Telefon:

4088 3172

Dato:

17. og 18. november 2018

Tidspunkt:

Lørdag og søndag 9.30-15.00
1050 kr. / 12 undervisningstimer

3395 kr. incl. materialer
BEMÆRK:
Materialeudgift 250 kr. som afregnes direkte
med underviser.
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Vi vil arbejde med forskellige materialer og teknikker. Vi fordyber
os i komposition og i at mikse
materialer.
Materialeliste fremsendes cirka 8
dage før kursusstart.
Underviser:

Fadavi og gæstelærere

E-mail:

fadavi@fadavi.dk

Telefon:

4073 4182

Dato:

03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10,
08.10, 22.10, 29.10, 05.11, 12.11
Efterårsferie uge 42.

Billedkunstner Niels Frank

E-mail:

Pris:
Pris:

Vi vil lege og lave billeder og utraditionelle tegninger ud fra levende
model - både når der er tale om
croquis-tegning, og når det handler om studier af ansigtet.

Tidspunkt:

Mandage kl. 19.00-21.45

Pris:

1575 kr. * / 30 timer

BEMÆRK:
Udgift til model cirka 300,(afhænger af antal elever).
* Mulighed for RABAT for arb. ledige, studerende, pensionister m.v.Du skal betale fuld pris
ved tilmelding. Rabatten refunderes efterfølgende, når du beder om det på mail.

Denne workshop henvender sig
til dig der har lyst til at komme i
gang med at tegne rumligt – eller
dig der har lyst til at udvikle nye
måder at tegne på. Der vil blive
undervist i rumlig skitsering med
blyant, grafit stifter, tusch og stearin.

Underviser:

Billedkunstner Lis Bramsen

Mail:

bramsenlis@gmail.com

Sted:

Helge Rodes Vej 6. 8200 Aarhus.
GRATIS PARKERING.

Underviser:

Birgitta Schöndorf
cand.architect , kunstner

E-mail:

gittan999@hotmail.com

Dato:

20.10 og 21.10.2018

Tidspunkt:

kl. 9.00-14.30

Tidspunkt:

9.00-14.30

Dato.

10.11 og 11.11.2018

Pris:

950 kr. /12 uv-timer

Pris:
950 / 12 uv-timer
		
BEMÆRK:
Du medbringer selv materialer, og der vil
være en mindre fællesudgift.

BEMÆRK:
Du skal påregne udgift til materialer. En liste
over materialer og redskaber udsendes ca.
en uge før kursusstart.
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“HER BLIVER DU OPTIMALT KLÆDT
PÅ TIL STUDIELIVET SOM STUDERENDE PÅ ARKITEKTSKOLE ...
JEG KAN VARMT ANBEFALE SKOLEN
FOR KUNST & DESIGN”
Jacob Haugaard,
Studerende på Arkitektskolen Aarhus
og tidligere elev på dagskolen

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

ELEVARBEJDE

KURSER OG DEBAT MED
ARKITEKT RIKKE JØRGENSEN

K966 18

2 FOREDRAG

K965 18E

DRAWERS & DREAMS
- DIT KUNSTNERISKE
PROJEKT / DIN IDÉ

DEBAT OM
DET ARKITEKTONISKE
FELT (1+2)

OM AT OPLEVE
ARKITEKTUR

Har du et kunsternerisk projekt, der
er gået i stå eller en idé, du ikke
kan få til at tage form? Savner du
professional sparring for at komme
videre? Som underviser, kunstner
og arkitekt har jeg rig erfaring
med aflæse projekter, spørge ind
til deres inderste kerne og finde
det potentiale, der skjuler sig lige
der, hvor det nogen gange kan
være svært for ophavsmanden, at
få øje på det.
Grib dit projekt og tag dine ideer
under armen, så går vi på opdagelse i det og finder frem til, hvordan, du kan arbejde videre og
bringe dit projekt til næste niveau.
Det forventes, at du arbejder aktivt med dit projekt imellem de to
kursusgange, for at du virkelig vil
kunne se væstentlige fremskridt
ved kursets afslutning.

Med udgangspunkt i egne og
andres projekter udfolder arkitekt, kunstner og underviser Rikke
Jørgensen det arkitektoniske felts
spændvidde. Hun stiller spørgsmål
til hvad er rum er og hvordan det
etableres. Hun svarer ikke kun med
plantegninger, teglstensformtioner
og in-situ støbte betonvægge,
men med fortællinger om kartotektskort i et bibliotek uden bøger
og linjer trådt i tynd, hun fortæller
om hvordan erindringen kan bo i
fraværet af materiale og hvordan
en gynges cirkelslag beskriver et
rum, der rækker uendeligt langt
udover gyngens fysiske afgrænsning. Forelæsningerne afsluttes
med en åben diskussion af hvad
arkitekturen er og hvordan den
etablerer betydning. GRATIS FOR
ELEVER PÅ DAGSKOLEN.

Arkitekturen - vi færdes alle i den,
er omgivet af den og er påvirket
af den hele tiden, men det er
langt de færreste af os, der er
klædt på, til at forstå, hvad det
egentlig er, vi oplever og hvorfor
det opleves som det gør. Gennem
en introduktion til det arkitektoniske blik, korte øvelser, hvor alle
kan være med og vandringer i
hverdagsarkitekturens verden,
hvor vi løbende taler om stedets
særlige karakter, vil du blive klogere på dine omgivelser, lære at se
flere og rigere nuancer og at tale
med om arkitektoniske virkemidler og rumlige sammenhænge.
GRATIS FOR ELEVER PÅ DAGSKOLEN
I EFTERÅRET 2017 - TILMELD DIG PÅ
KONTORET.
Underviser:

Arkitekt Rikke Jørgensen

Underviser:

Arkitekt Rikke Jørgensen

E-mail:

rikke.jorgensen@gmail.com

E-mail:

rikke.jorgensen@gmail.com

Telefon:

6172 4699

Telefon:

6172 4699

Dato:

14.10 og den 28.10.2018

Tidspunkt:

Kl. 9.30-15.00.

Pris:

950 kr.
14 uv-timer

Underviser:
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Arkitekt Rikke Jørgensen

E-mail:

rikke.jorgensen@gmail.com

Telefon:

6172 4699

Dato:

13.10 og den 27.10.2018

Tidspunkt:

Kl. 9.30-15.00.

Pris:

950 kr.
14 uv-timer

2 FORSKELLIGE FOREDRAG:
KAN HØRES UAFHÆNGIG AF HINANDEN ELLER
SOM FORTLØBENDE FOREDRAG 1 & 2
1: D200 18E
12.10.2018 kl. 13.00-14.30
2: D300 18E
26.10.2018 kl. 13.00-14.30
Pris:

150 kr.
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BEMÆRK:
Der skal påregnes cirka 30 kr i udgift til materialer. Du får infobrev herom fra skolen/underviser 8 dage før kursusstart.

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

VI GENTAGER SUCCESSEN
PÅ DOKK1:
FÅ EN SMAGSPRØVE PÅ GRAFISK TRYK
MED BILLEDKUNSTNER VERNER BREMS.
DET ER EN SJOV OG UHØJTIDELIG
MULIGHED FOR KREATIVE I ALLE ALDRE,
DER HER LYST TIL AT LEGE MED DE
MANGE MULIGHEDER MED MAN
KALDER GRAFISK TRYK.
TAG GERNE BØRN, BØRNEBØRN,
EN VEN ELLER VENINDE MED.

K855 18E

K860 18E

K865 19F

PORTRÆTMALERI
-MED ET TWIST

GRAFISKE TRYKCOLLOGRAFI &
XEROLITOGRAFI

SOMMERSKOLE 2019
I GRAFIK OG TEGNING

Weekendkursus med ekspressivt
portrætmaleri. Teknikker til portrættering og forskellige stilarter
introduceres.
Øvelser og opgaver fra lyrisk fabuleringer til naturalistiske gengivelser. Alle kan være med - begyndere og fortsættere.

Kurset kombinerer tryk og teknikker
i grafiske tryk, hvor alle kan være
med. Vi arbejder med dybtryk (collografi), og plantryk (xerolitografi)
med afmaskningsteknik blandet
med foto, og personlig streg til trykplade. Det er NON-TOXIC værksted.
Evt. passepartout indramninger af
de færdige tryk. Deltageren skal
have arbejdstøj med/på.

Fra skitse og tegning til færdige
grafiske tryk. Vi arbejder med tegneøvelser og opgaver om formiddagen, og bearbejder dem til tryk
om eftermiddagen. I løbet af fem
dage kommer vi omkring 3 trykketeknikker: Dyb-, høj- og plantryk.
Collografi til dybtryk, xerolitografi til
plantryk. Afmaskningsteknik blandet med foto og personlig streg til
trykplade og højtryk, hvor vi kombinerer de forskellige trykteknikkers
udtryk. Tag arbejdstøj på/med.

Billedkunstner og grafiker Verner
Brems har tidligere afholdt portrætkurser ved Kunstmuseet Trapholt og Aros.
Dette kursus foregår i skolens fagog malerilokale på Helge Rodes
Vej 6, 8200 Aarhus N. .

TIRSDAG DEN 11.09.18
2018 KL. 15.30-18.00
TIRSDAG DEN 18.08.18
2018 KL. 15.30-18.00

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Verner Brems
vernerbrems@vernerbrems.dk
2758 5313

TIRSDAG DEN 25.09.18
KL. 15.30-18.00

Weekend:

24.11 0g 25.11.2018

Tidspunkt:

09.00-15.05

Pris:

DET KOSTER 100 KR. PR.
GANG.
DU ER VELKOMMEN 1, 2
ELLER ALLE 3 GANGE.
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Underviser:
E-mail:
Telefon:

Verner Brems
vernerbrems@vernerbrems.dk
2758 5313

Weekend:

15.12 og 16.12.2018

Tidspunkt:

09.00-15.05

Pris:

1050 kr. / 13 undervisningstimer

1050 kr. / 13 undervisningstimer

BEMÆRK:
Der udsendes materialebrev cirka otte dage
før kursusstart. Du skal selv medbringe farver,
pensler og lærred.

OBS. TILMELDING
SKER ALENE VIA DOKK1

Kurset foregår i skolens lokaler på
Helge Rodes Vej 6, 8200 Aarhus
Nord. Her er der mulighed for gratis parkering.

BEMÆRK:
Der afregnes 40 kr. i specialafg. til grafisk tryk
direkte med underviseren (dækker trykfarver,
trykplade olign). Herudover skal der påregnes
udgift til papir m.v.
Medbring selv 12 ark akvarel- eller kobbertrykspapir, papirvægt 180 - 230 gr. (format 21
x 30 cm deromkring). Kontakt underviser via
mail, hvis Verner Brems skal gøre et indkøb (det
koster 35,- for ca. 10 ark).
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Kurset foregår i skolens lokaler på
Helge Rodes Vej 6, 8200 Aarhus
Nord. Her er der mulighed for gratis
parkering.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Verner Brems
vernerbrems@vernerbrems.dk
2758 5313

Uge 27

01.07-05.07.2019

Tidspunkt:

09.00-15.00

Pris:

1700 kr. / 32,5 uv-timer

BEMÆRK:
Der udsendes materialebrev.
Papir til tryk kan købes på stedet evt bestilles
gennem Verner Brems 10 ark kobbertrykspapir 230 gr. ca. A4 (21 x 30 cm) koster ialt 35,Evt. perspetu indramninger af de færdige tryk.
Medbring gerne kasserede tandbørster, maletape og arbejdstøj

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

ANDRE SPÆNDENDE
KORTE KREATIVE KURSER

www.aartdevos.dk
Vi leverer Danmarks største udvalg af kunstnerartikler til døren!

Flere end 15.000 varenumre
indenfor grafik, maleri, tegning,
airbrush og meget andet!

@aartdevos.dk

@aartdevosaps

K760 18E

K740 18E

K750 18E

AKVAREL (ABSTRAKT)
OG DEN LEVENDE
MODEL

OVERVEJER DU AT
BLIVE DESIGNER?

EKSPRESSIV
TEGNING

Intet mindre end tre fantastiske
dage med nøgleordene:
• Intenst
• Tidspres
• Dels stramt
• Dels løssluppent
• Bryde flader op
• Abstrakte farvefelter
• Rum og model smelter sammen
Vi undersøger bl.a.: Huden, bevægelsen, stemningen, det flydende
og lader det løbe. Vi finder konsistensen og arbejder med at se
pigmenterne skabe en levende
akvarel. Meld dig til i god tid, så
jeg får mulighed for at skaffe den
bedste model til kurset.

Kurset henvender sig til dig der
ønsker indsigt i hvad det vil sige
at være modedesigner. Vi løser
en specifik kundeopgave med
afsæt i en større international virksomhed og arbejder herigennem
med inspiration, farver, kvaliteter,
former, tendenser og brugeranalyse. Kurset indeholder en overordnet introduktion til arbejdet
som designer med oplæg til de
forskellige designelementer, og
en praktisk kreativ tilgang, hvor
vi udarbejder idéoplæg i form af
mood boards og illustrationer.
Kurset kræver ikke tegnefærdigheder, men lyst til at designe og
mod til at illustrere ideer i overordnede linjer.

Vi tegner inspireret af virkeligheden, men med en meget mere fri
tilgang til proportioner og korrekthed. Det handler mest om at gøre
tegningen udtryksfuld og spændende og afprøve mange forskellige teknikker, der hver især giver
din tegning en forskellig stemning.
Du får tid til både langsomme, indfølende billeder og hæsblæsende
impulsive tegninger, så uanset
hvordan du tegner i forvejen, kommer du til at prøve noget nyt.
Der bliver tegnet efter både mennesker, ansigter, dyr og genstande,
og hvis du har en ting, du elsker at
tegne, tager vi det med i undervisningen.
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede tegnere.

Underviser:

Tine Hind

E-mail:

tinehind@gmail.com

Underviser:

Dato:

15.10-17.10 i efterårsferien:
Mandag, tirsdag og onsdag.

Designer/produktudvikler
Anne Mygind Hjorth

E-mail:

anne@annemygind.dk

Tidspunkt:

10.00-15.30

Telefon:

6048 4051

Pris:

850 kr. / 18 undervisningstimer
(*) MULIGHED FOR RABAT

Week-end:

03. og 04.11.2018

Tidspunkt:

09.00-14.30

Pris:

990 kr. / 14 undervisningstimer

BEMÆRK:
(*) Rabat til studerende, pensionister, arbejdsledige m.v. med bopæl i Aarhus Kommune.
Du skal først tilmelde dig og betale fuld pris.
Send herefter mail med dokumentation til
post@kunstogdesign.dk, hvorefter rabatten
refunderes.
Husk der er ekstra udgift til model på cirka
300-350 og plus til indkøb af papir, som du
selv skal købe.

-

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Junie Nasja Bro-Jørgensen
info@junie.dk
2636 6401

Dato.

06.09, 13.09, 20.09, 27.09,
04.10, 11.10, 25.10, 01.11,
08.11, 15.11.2018
OBS. Efterårsferie i uge 42

Tidspunkt:

Torsdage kl. 19.00-21.45

Pris:

1575 kr. / 30 uv-timer

BEMÆRK:
Modeludgift cirka 150 kr., som afregnes direkte med underviser.

Showroom/Eventspace ▪ Butiksplads ▪ Kontorfællesskab
Flexpladser ▪ Lukkede kontorlokaler ▪ Aterlier

TILMELDING
FØRST TIL MØLLE
TILMELDING = BETALING VIA
VORES HJEMMESIDE
FIND OS PÅ NETTET:
Se vores hjemmeside under ”kortere kurser”. Her kan du tilmelde
dig alle holdene, hvis der er ledige
pladser. Er holdet overtegnet, står
der ”fyldt” på holdet, og du kan
ikke tilmelde dig. Du kan istedet
skrive dig på venteliste; Så hører du
fra os, hvis vi får nogle afbud.

GRISK udlejer arbejdspladser i kreativt kulturfællesskab
GRISK er et kreativt fællesskab der emmer af undergrund
og berliner-vibes, placeret i hjertet af Aarhus.
Fællesskabet holder til i en gammel chokoladefabrik og
huser mere end 50 kunstnere og iværksættere, der hver
knokler for deres passion og vision inden for de kreative
brancher; kunst, design, musik, fotografi, reklame og mode.

Der er stor mulighed for selv at designe hvordan ens
arbejdsplads skal se ud, og med i prisen indgår der altid;
adgang til GRISK døgnet rundt, alarmsystem/videoovervågning, strøm, forbrug, internet, rengøring 3 gange om
ugen, adgang til toiletter og køkken, a3 printer/scanner
og muligheden for at blive en del af et stort kreativt
netværk, med de sødeste kollegaer.

Kontor-, arbejds- og butikspladser: 1.000-10.000,- pr. md. Atelierplads: 1000,- pr. md.

DU HØRER FØRST OTTE DAGE FØR
Efter tilmelding og betaling via
vores hjemmeside får du straks
en kvittering på at du er tilmeldt.
Du hører IKKE mere fra os før otte
dage før kursusstart. Du modtager 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 hjemmesiden skrive dig på venteliste. Så
kontakter vi dig, hvis der bliver en
ledig plads.
LOVGIVNING
Kurserne afholdes under Folkeoplysningsloven med mindre andet
står anført.
UDENBYS KURSISTER – FULDT CPR.
Det er nødvendigt at udenbys kursister, der deltager på vores hold
angiver FULDT CPR-nummer for at

Kontakt vedrørende lejemuligheder: Laerke@grisk.dk

tilmelding er gældende.
Det er et krav i forhold til loven.
PARKERING:
Vi bor i Aarhus C med de sædvanlige udfordringer med hensyn
til parkering. Skolen har ingen
parkeringspladser. Bagerst i Øgadekvarteret kan man være heldig
at finde p-pladser i gåafstand til
skolen, og ellers må vi henvise til
betalingsparkering i Magasin m.v.
Der er dog gratis parkering ved
skolens kurser på Helge Rodes Vej
i Aarhus Nord (tæt på Storcenter
Nord). Husk det er gratis at parkere i Aarhus C om søndagen.
RABAT – BORGERE
I AARHUS KOMMUNE
Taksten reguleres af Aarhus Kommune. På hold, hvor samtlige
undervisningstimer afvikles inden
kl. 18.00, er det muligt at få en reduceret pris for følgende grupper:
Pensionister, studerende, førtidspensionister 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 RABATTER:
1. Tilmeld og betal først den fulde
kursuspris og sæt kryds i feltet ved

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ
WWW.KUNSTOGDESIGN.DK

Klosterport 4U, 8000 C ▪ grisk.dk ▪ Facebook & instagram: @griskaarhus
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tilmelding.
2. Herefter sender du os en mail
på post@kunstogdesign.dk.
I mailen bedes du vedlæggge
dokumentation på, at du er berettiget til rabatten (fx kopi af log-in
på Jobcenter, studerende - et gyldigt studiekort). Angiv dit reg.nr. og
kontonummer. 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.
Bemærk: Dette gælder alle vores
kortere kurser. Der er andre regler
for Dagskolen og for tilmeldte til HF
Kunst & Design, hvor der ikke kan
refunderes kursusbeløb.

KURSER PÅ GODSBANEN

KURSER PÅ GODSBANEN

SPÆNDENDE KURSER PÅ
GODSBANENS VÆRKSTEDER

G750 18E

G760 18E

FLERE HOLD

G830 18E

FLERE HOLD

WORKSHOP
- SERIGRAFI PÅ PAPIR

TEKSTILTRYK PROFESSIONELT

STRUKTUR &
OVERFLADE I
TEKSTILER

LASERCUT, SNIT &
GRAFIK

DESIGN OG TRYK DINE
EGNE MOTIVER

Heldagsforløb hvor vi udfra egne
ideer arbejder med: Papirkvaliteter, intro til serigrafi, kunsttryk, tryk
af mindre oplag, flerfarvetryk, tryk
på trykkarrusel, tryk på sugebord,
farveblanding, samt fri teknikker
og større formater. Kurset er tænkt
som et inspirationsforløb for: It-folk,
grafikere, billedkunstnere samt andre kreative personer. Du vil blive
indført i enkle manuelle seriegrafiske metoder og teknikker og du
kan selv afsøge grænser. Prøv at
få hænderne i: Rigtige flydende
farver, ægte materialer og specielle analoge teknikker.
Jeg er uddannet på Kunsthåndværkerskolen/Skolen for Brugskunst og er tilknyttet Godsbanens
Tekstilværksted.

Dette kursus med Remazol og
Indentrenfarver er for alle Jer
som gerne vil arbejde med: Intro
til serigrafi, bloktryk, direkte tryk,
farveætse, hvidætse, reservetryk,
farveblanding, rapportsystem mm.
Vi trykker på hør, viskose, bomuld
og silke.
På en let og legende måde arbejder vi med materialer, farver
og teknikker. Der er også plads til
egne ideer og eksperimenter. Efter
lidt teori, får du hurtigt hænderne i
det. Udgangspunktet er dine egne
ideer og jeg er klar med vejledning og instruktion når du får brug
for det eller går lidt i stå.

Kunne du tænke dig at vide, hvordan en overflade kan ændres på
et tekstil? Vi arbejder med avancerede tekstile teknikker på kvaliteter
som bomuld, polyester og silke.
Vi afprøver forskellige teknikker
som krympning (cloquè), formfixering, limning og udbrænding
(burn-out), der giver strukturelle
ændringer i tekstiler og et eksklusivt udtryk. Vi trykker med rammer
med motiver og behandler tekstilerne med forskellige metoder. Du
får mulighed for at lave dit eget
tørklæde ud fra din nye viden.

Dette kursus henvender sig til dig
som har lyst til at kaste sig ud i
eksperimenterende metoder til
at danne motiver/mønstre på en
trykramme. I stedet for digitale
redskaber, bruger du sjove, simple
og direkte metoder til at finde frem
til dit eget personlige udtryk. Motiverne overføres til en trykramme
og derefter trykker du med pigmentfarver på tekstiler, t-shirt eller
mulepose.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

carstendavidsen9@hotmail.com

- Introduktion til Serigrafi- og Tekstilværkstedets to trykpressere.
Træsnit hører til blandt de ældste
grafiske teknikker, men bruges i
dag kun i forbindelse med
billedkunst og har de seneste år
igen fået en renæssance.
Processen i håndværket er med
til at skabe et særligt udtryk, som
ikke opstår på samme måde i
computerens print. På dette kursus
vil jeg vise, hvordan man udover
traditionelt snit i træ og linoleum
kan benytte fotos graveret på
Godsbanens lasercutter til fremstilling af trykplader. Kursets formål er
at give en introduktion til Godsbanens Serigrafi- og Tekstilværksteds
to trykpresser, så man efterfølgende selv kan arbejde videre.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

WEEK-END:

Den 06. og 7.10.2018

Tidspunkt:

Onsdag kl. 17.00-21.35

carstendavidsen9@hotmail.com

4197 9093

Tidspunkter:

Kl. 9.30-16.50

Underviser:

Pris:

720 kr. / 5 undervisningstimer

Dato:

Den 28.09.2019

Pris:

2300 kr. / 16 undervisningstimer

Tidspunkter:

Kl. 9.30-16.50

BEMÆRK:

Carsten Davidsen

Pris:
1150 kr. / 8 undervisningstimer
		
BEMÆRK:
Materialer købes på værkstedet, og for brug
af værkstedets grej, farver til prøvetryk samt
papir til prøvetryk betales 120 kr.

Carsten Davidsen
4197 9093

For brug af værkstedets grej, prøvematerialer og farver til prøvetryk
betales 200 kr. Derudover betaling
for ekstra farver og ekstra forbrug .
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Underviser:
E-mail:
Telefon:

Lene Thomasen
lenethomasen@gmail.com4
6138 1561

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G820 18E
Lørdag 22.09.2018
G825 18E
Lørdag 27.10.2018

Tidspunkt:

kl. 10.00-15.30

Pris:

850 kr. / 6 undervisningstimer

BEMÆRK:
Ingen forkundskaber er nødvendige. Materialeudgifter er individuelt og afhænger
af hvilke tekstiler der arbejdes med. Påregn
en samlet udgift på max 350 kr. inkl. leje af
ramme. Der fremsendes informationsbrev før
kursusstart.

E-mail:
Telefon:

Finn Knudsen,
grafiker og billedmager.
finn.knudsen@mail.dk
2170 3019.

Dato:

Den 06.11 og 08.11.2018

Tidspunkt:

Kl. 10.00-13.40 begge dage

Pris:

1150 kr. / 8 undervisningstimer

BEMÆRK:
Kurset afvikles på tekstilværkstedet. Udgifter til
materialer cirka 100 kr..
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Underviser:
E-mail:
Telefon:
OBS. SAMME
G840 18E
G850 18E
G860 18E

Lene Thomasen
lenethomasen@gmail.com4
6138 1561
KURSUS FLERE DATOER:
29.08.2018
31.10.2018
21.11.2018

BEMÆRK:
Der fremsendes informationsbrev før kursusstart. I brevet vil der stå informationer vedr.
materialeliste. Der er mulighed for at leje rammer på Godsbanen. Tag gerne egne rammer
med. Der må påregnes en ekstra materialeudgift på mellem 130 og 250 kr. afhængig af
eget forbrug

KURSER PÅ GODSBANEN

KURSER PÅ GODSBANEN

SPÆNDENDE KURSER PÅ
TEKSTIL- OG SERIGRAFIVÆRKSTEDET

FLERE HOLD

FLERE HOLD

FLERE HOLD

G898 18E

FLERE HOLD

NYE ØJNE PÅ GAMLE
TEKSTILER

DREJEKURSUS:
LER PÅ EL-SKIVE

LÆDERWORKSHOP
FOR BEGYNDERE

LÆDERARBEJDE TIL
KNIVE OG ØKSER.

LÆDERWORKSHOP
FOR LET ØVEDE

På dette endagskursus kan
du som nybegynder eller let
øvet lære at dreje cylinderforme,
der er basis for de fleste former
man kan dreje.

Vi arbejder med læderhåndværkets basisteknikker. Som udgangspunkt undervises der i opskæring,
kantbehandling, isætning af trykknapper og nitter samt prægning
af f.eks. navn.
Emnerne vi arbejder med vil f.eks.
være nøgleringe, bælter, bordskånere eller musemåtter.

På kurset lærer du at lave
læderskeder til dine egne knive
og økser.

Der forudsættes at man kender til
læderhåndværkets basisteknikker.
Der undervises i opmærkning til
syning d.v.s. markering, syle- og
forkearbejde samt syning.

I stedet for at blive smidt væk kan
dine slidte jeans forvandles til
små lækre punge eller tasker. Vi
anvender shibori teknik, laver nye
mønstre på stoffet og
kombinerer det med skind, broderi eller andre sjove ting fra dine
gemmer.
Materialebrev udsendes. Der må
påberegnes en mindre materialeudgift.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Sara Hasseriis
sarahasseriis@gmail.com
61334548

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G940 18E
23.09.2018
G950 18E
03.11.2018

Underviseren gennemgår fælles:
Centrering, åbning, bund og
optræk, samt hvordan man
flytter det drejede emne over
på en træplade. Bagefter bliver
tiden brugt til individuel
undervisning. Kurset finder sted
i Formværkstedet.
Underviser:

Tidspunkt:

kl. 10.00-13.40

OBS. SAMME
G700 18E
G710 18E
G720 18E
G730 18E

Pris:

450 kr. / 4 undervisningstimer

Pris:

BEMÆRK:
Der fremsendes informationsbrev før kursusstart. I brevet vil der stå informationer vedr.
materialeliste.

Naja Vouno
KURSUS FLERE DAGE/DATOER:
Mandag 13.08.18 kl. 17.20-21.00
Mandag 15.10.18 kl. 17.20-21.00
Mandag 05.11.18 kl. 17.20-21.00
Lørdag 20.10.18 kl. 10.00-13.30
440 kr. / 4 undervisningstimer

BEMÆRK:
Materialeudgifter ca. 40 kr. (medbringes kontant og afregnes direkte med underviser).
Hvis du senere ønsker at få dine ting forglødet og glasurbrændt, skal der påregnes
yderligere udgifter + egen opfølgning på
Formværkstedet.
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OBS. Der er kun plads til kun seks
deltagere på dette hyggelige og
kreative hold.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Stuart Harvey
skotteknive22@gmail.com
3011 6931

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G896 18E
24.09.2018
G897 18E
29.10.2018
Tidspunkt:

Mandag 17.30-21.10

Pris:

440 kr. / 4 undervisningstimer
INTRODUKTIONSRABAT
ER INDREGNET.

Du kommer herigennem til at lærer de klassiske teknikker indenfor
læderarbejde.
OBS. Der er kun plads til kun seks
deltagere på dette hyggelige og
kreative hold.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Stuart Harvey
skotteknive22@gmail.com
3011 6931

Dato:

10.11.2018

Tidspunkt:

kl. 10.00-14.35

Pris:

595 kr. / 5 undervisningstimer

BEMÆRK:
Materialeudgift efter forbrug.

Emnerne vi arbejder med vil f.eks.
være kort- eller mobilholder, møntpung, bælter og hundehalsbånd.
OBS. Der er kun plads til kun seks
deltagere på dette hyggelige og
kreative hold.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Stuart Harvey
skotteknive22@gmail.com
3011 6931

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G895 18E
08.10.2018
G894 18E
12.11.2018
Tidspunkt:

Mandag 17.30-21.10

Pris:

475 kr. / 4 undervisningstimer

BEMÆRK:
Der må beregnes ekstraudgifter til materialer

BEMÆRK:
Materialeudgift efter forbrug.
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ACCESORIES – ÆDELMETAL
LUKSUSHOLD: MAX. FEM DELTAGERE
SMYKKEKURSER HENVENDT TIL PERSONER MED INTERESSE
FOR SØLVSMYKKER OG GULDSMEDE-HÅNDVÆRK
UNDERVISER: GULDSMED PIA RAUFF

NYHED - MINDFUL MED SMYKKER
UNDERVISER: GULDSMED PIA RAUFF

G900 18E

G910 18E

FLERE HOLD

FORM SMYKKER I
SØLV 1

FORM SMYKKER I
SØLV 2

INTRO TIL SMYKKER FOR BEGYNDERE

Guldsmedeteknikker som savning, bukning, foldning, lodning
og overfladebehandling. Hovedsagligt for begynder, men letter
øvede kan også deltage i et forløb, hvor der arbejdes i dybden
med håndværket, smykkefremstilling i sølv.

Guldsmedeteknikker som opknopning, knækfiling, simple rørfatninger og overfladebehand-ling.

Ved hjælp af basale lette guldsmedteknikker, som opmåling,
savning, bukning, lodning og
polering, gennemgås formning af
en sølv ring.

Guldsmedehåndværket kan hjælpe dig fra stress og
negative grublerier.
At sidde ved guldsmedbordet i rolige omgivelser og
fordybe sig i håndværket, kan mindske stress og give
større opmærksomhedskontrol.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Kurset henvender sig til personer som er interesseret i design og
håndværk, og som har brug for særlig ro til fordybelse....

FLERE HOLD
G935 18E
G936 18E
G937 18E
G938 18E

Torsdag den 30.08 kl. 10-12.45
Onsdag den 26.09 kl. 17-19.45
Onsdag den 10.10 kl. 17-19.45
Tirsdag den 20.11 kl. 10-12.45

Et mix af faste øvelser og mulighed for udførelse af egne designs.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Dato:

27.08, 03/09 og 10/09.2018

Tidspunkt:

Mandage kl. 17.00-19.45
Plus tre gratis arbejdsdage,
hvor du arbejder selv på
værkstedet indenfor
åbningstiderne.

Pris:

Det er en fordel med nogenlunde
kendskab til guldsmedteknikker
som at save og lodde. Her arbejdes i dybden med håndværket,
smykkefremstilling i sølv, med et
mix af faste øvelser og udførelse
af egne designs.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Dato:

1.10, 22.10 og den 05.11.2018

Tidspunkt:

Mandage kl. 17.00-19.45

Pris:

Plus tre gratis arbejdsdage,
hvor du arbejder selv på værk
stedet indenfor åbningstiderne.
Pris:

1125 kr. / 9 undervisningstimer

1125 kr. / 9 undervisningstimer

BEMÆRK:
Her er der mulighed for at købe sølv
i tråd, plade eller halvfabrikata.
Ligeledes er det også muligt selv
at bringe materialer.
Materialer kan købes med en forventet
udgift på 250 – 800 kr.
- alt efter dit personlige forbrug.

Plus tre gratis arbejdsdage, hvor du arbejder
selv på værkstedet indenfor åbningstiderne.

BEMÆRK:
Her er der mulighed for at købe sølv
i tråd, plade eller halvfabrikata.
Ligeledes er det også muligt selv
at bringe materialer.
Materialer kan købes med en forventet
udgift på 250 – 800 kr.
- alt efter dit personlige forbrug.
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HOLDNR. G938 18E

Med oplæg og individuelle projekter arbejdes der, med fingerringe,
øreringe og vedhæng, i sølv og kobber.
Både begyndere og lettere øvede kan deltage, for præmissen er
her fordybelse, ro og nærvær mens vores hænder arbejder med
at forme og skabe med metal.

375 kr. / 3 undervisningstimer

BEMÆRK:
Her er der mulighed for at købe sølv
i tråd, plade eller halvfabrikata.
Ligeledes er det også muligt selv at
bringe materialer.
Materialer kan købes med en forventet
udgift på 250 – 800 kr.
- alt efter dit personlige forbrug.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Dato:

27.09, 04.10 og den 11.10.2018

TIdspunkt:

Kl. 10.00-13.45

Pris:

1125 kr. / 9 undervisningstimer

BEMÆRK:
Her er der mulighed for at købe sølv i tråd, plade eller halvfabrikata.
Ligeledes er det også muligt selv at bringe materialer.
Materialer kan købes med en forventet udgift på 250 – 800 kr.
- alt efter dit personlige forbrug.
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KURSER PÅ GODSBANEN

KURSER PÅ GODSBANEN

FLERE SPÆNDENDE SMYKKEKURSER

ADOBEKURSER

MED PIA RAUFF

GRAFIK TIL LASERCUTTER? HVIS I ER MINIMUM TRE PERSONER,
LAVER VI GERNE ET SPECIALFORLØB TIL JER!

G920 18E

G930 18E

FLERE HOLD

SMYKKEFREMSTILLING
I SØLV, STØBNING I
SAND OG VAND

SØLVSMYKKER
OG GULDSMEDETEKNIKKER

FAGLIGT INDSPARK
TIL EGNE
SMYKKEPROJEKTER

Sølvstøbning i vand og bearbejdning af metaller. Personer
med nogenlunde kendskab til
guldsmedteknikker kan deltage
i Weekenden, som byder på introduktion til støbe-teknikker, og
bearbejdning af metaller.
- fra ide til færdigt smykke/accessoirers.

I et kreativt miljø får du mulighed
for at arbejde med sølv fra ide til
færdigt smykke.
Weekenden byder på introduktion til grundlæggende og/eller
specifikke teknikker med større
sværhedsgrad. En weekend hvor
både begyndere og øvede er
velkommen.

I et kreativt værkstedsmiljø, er her
mulighed for introduktion af guldsmedteknikker i forskellige sværhedsgrader til dine egne projekter.

Et mix af fasteøvelser, og mulighed
for at udføre eget smykkedesign.

- fra ide til færdigt smykke/accessoirers.

Luksushold med max. 5 deltagere..

Et lille luksushold på max. fem deltagere.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Week-end:

29.09 og 30.09.2018

Tidspunkt:

Lørdag og søndag
10.00 - 14.35

Pris:

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

FLERE HOLD
G931 18E
G932 18E

Onsdag den 12.09 kl. 13.00-15.45
Tirsdag den 30.10 kl. 17.00-19.45

Pris:

275 kr. / 3 undervisningstimer

FLERE HOLD

G630 18E

ILLUSTRATOR FOR
BEGYNDERE

PHOTOSHOP FOR
BEGYNDERE

INDESIGN FOR
BEGYNDERE

Dette kursus henvender sig til dig,
der gerne vil have en introduktion
til vektorprogrammet Illustrator
med særligt fokus på at forberede
filer til lasercutteren.
I Illustrator lærer du hvordan
man livetracer et foto, så det kan
bruges til at gravere i fx træ eller
metal. Vi arbejder også med tekst,
og du lærer brugen af pen tool
og vektorpunkter til at ændre på
tekstens eller billedets form. Til sidst
gennemgår vi hvordan en fil angiver, om lasercutteren skal skære
jeres form ud eller gravere jeres
billede. Kurset finder sted på Grafisk Værksted ved indgang 3G, og
tilmelding skal ske senest 8 dage
inden kursusstart.

Photoshop kan bruges til alle former for digital billedbehandling,
hvad enten man skal redigere
billeder til tryk eller web.

Kurset henvender sig til begyndere. Du får en introduktion til programmet samt en gennemgang
af værktøjer, effekter og muligheder. Vi arbejder med opsætning af
fx 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 Værksted ved indgang 3G, og tilmelding skal ske senest en uge inden
kursusstart.

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 grundlæggende kendskab til billedbehandling, samt brugen af lag,
masker, filter etc.
Kurset finder sted på Grafisk Værksted ved indgang 3G.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

BEMÆRK:
Her er der mulighed for at købe sølv i tråd,
plade eller halvfabrikata. Ligeledes er det også
muligt selv at bringe materialer.

Week-end:

24.11. og 25.11.2018

Der afregnes efter forbrug.

Tidspunkt:

Lørdag og søndag
10.00 - 14.35

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Junie Nasja Bro-Jørgensen
info@junie.dk
2636 6401

Underviser:
E-mail:

Pris:

1250 kr. / 10 undervisningstimer

Dato:

06.10.2018

Tidspunkt:

Lørdag 10.00-15.30

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G610 18E
25.08.2018
G620 18E
10.11.2018

Pris:

590 kr. / fem undervisningstimer.

1250 kr. / 10 undervisningstimer

BEMÆRK:
Her er der mulighed for at købe sølv i tråd,
plade, halvfabrikata samt støbegranulat i sølv
og bronze.
Ligeledes er det også muligt selv at bringe
materialer.

Der arbejdes individuelt fra ide til
færdigt smykke.

G600 18E

BEMÆRK:
Her er der mulighed for at købe bronze og
sølv i tråd, plade eller halvfabrikata.
Ligeledes er det også muligt selv at bringe
materialer.

Materialer kan købes med en forventet udgift på 250 – 800 kr. - alt efter dit personlige
forbrug.
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BEMÆRK:
Der er computer på værkstedet. Medbring dit
eget projekt eller benyt dig af det kursusmateriale, der udleveres på kursusdagen. Der bliver
fortrinsvist undervist i Adobe CC. Grundlæg-

Mark Bysted
bys@stofanet.dk

Tidspunkt:

Lørdage 09.00-14.30

Pris:

690 kr. / 6 undervisningstimer
Incl. fællesafgift til småting

BEMÆRK:
Der er computer på værkstedet.
Medbring selv fotos og usb-nøgle.
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Underviser:
E-mail:
Telefon:

Junie Nasja Bro-Jørgensen
info@junie.dk
2636 6401

Dato:

03.11.2018

Tidspunkt:

Lørdag 10.00-15.30

Pris:

590 kr. / fem undervisningstimer

BEMÆRK:
Der er computer på værkstedet. Medbring dit
eget projekt eller benyt dig af det kursusmateriale, der udleveres på kursusdagen. Der bliver
fortrinsvist undervist i Adobe CC. Grundlæggende PC-kendskab er nødvendigt.
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