SKOLEN FOR KUNST & DESIGN
KURSER EFTERÅR 2020

KUNST &
DESIGN

VELKOMMEN TIL EFTERÅRET 2020
Velkommen til en lille personlig skole, hvor der
er højt til loftet og terrængående og sprudlende
kreativitet.
Kom og prøv dig af. Fordyb dig. Flyt dig. Prøv dig
selv af med kreative fag i en tryg ramme. Her
finder du måske en ny selvforståelse, for mange
oplever en stor personlig udvikling igennem fordybelse i kreative fag. Hos os hjælper vi dig med
at finde netop dit personlige formsprog, og det
finder du kun ved at bruge dig selv, sætte dig selv
i spil, og lave en ydre udtryk, der kommer fra netop dit indre.
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.
VEL MØDT!
NB. Husk vores hold er meget efterspurgte og vi
har i denne Corona tid ekstra små hold, så tilmeld dig altid i god tid. Den hurtigste vej til pladserne, er betaling med dankort via vores hjem2
meside.

KURSUSOVERSIGT
EFTERÅRET 2020
LÆNGERE KURSER K&D:
S. 04

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

		

KORTERE KURSER K&D:
S. 08
S. 08
S. 08
S. 09
S. 09
S. 09
S. 10
S. 10
S.10
S. 11
S. 11
S. 11
S. 14
S. 14
S. 14

GIv dt maleri et boost
Maleri et helt semester - tirsdage
Kreativ på barsel
Tegneserietegning - aften
Tegneserietegning - efterårsferien
Perspektivtegning
Klassisk croquis
Eksperimenterende croquis
Drop-In croquis
Abstrakt akvarel
Portræt akvarel
Ekspressiv og klassisk portræt-tegning
Portrætmaleri med et twist
Grafisk tryk - non-toxic
Grafisk tryk - én lørdag

KURSER PÅ GODSBANEN:
S. 17
S. 17
S. 17
S 18
S. 19
S. 19
S. 19
S. 20
S. 20
S. 20
S. 21
S. 21
S. 21

Rammetryk / serigrafi
Tie Dye og Shinbori teknikker
Designproces – fra idé til transfertryk
3 dages drejeskole
Smykker: Intro til smykkeværkstedet
Smykker: Søndag med intro
Smykke: Model, vandstøb mv.
Smykker: Recycling og sandstøbning
Smykke: Kassefatning, valsning mv.
Smykker: Grundlæggende teknikker
Photopshop for begyndere
InDesign for begyndere
Kurser på tværs, skræddersyet
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SÅDAN
TILMELDER
DU DIG
S. 15

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

FORBEREDELSE
TIL ARKITEKT- & DESIGNSKOLER
– FAGLIGHED & PERSONLIGHED
VI SKABER RESULTATER: 9 UD AF 10 KOMMER
IND PÅ ARKITEKT- & DESIGNSKOLER M.V.
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. 9 ud af 10 elever kommer ind på deres drømmestudie.
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 igennem
undervisningen 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)

Idéudvikling/designproces
(du lærer at styre din arbejdsproces)
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 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, inspirerende studiemiljø, da vi kun søges af
seriøse og målrettede unge. Du
vil blive fulgt hele vejen af 2 faste
lærere.
Vi har arrangementer, hvor tidligere elever kommer på besøg
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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 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.
-

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 hjemmeside, hvor du
finder priser og datoer for de forskellige semestre på dagskoler og forskellen i indhold.
Se mere på:

www.kunstogdesign.dk

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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ELEVARBEJDER

OBS: HUSK AT SKRIVE DIG PÅ VENTELISTE VED FYLDTE HOLD!
VI BRUGER VENTELISTERNE TIL EVT. AT OPRETTE EKSTRA HOLD, DA VI KØRER MED
LIDT MINDRE HOLD I DENNE TID.

MALERI & TEGNING
FJORDSGADE SKOLE

K820 20E

K830 20E

GIV DIT MALERI ET
BOOST - WEEK-END
MED NIELS FRANK

MALERI
TIRSDAGE MED

Gennem fælles øvelser og billedgennemgang undersøger vi farvernes rolle i det maleriske udtryk
med fokus på farveblandingsteknik som nøglen til et sammenhængende og personligt maleri.
Kurset er lagt an på at vi alle
bruger de samme farver og materialer.

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.

Kurset henvender sig til såvel begyndere som øvede.
Dette kursus foregår på Fjordsgade Skole.
Underviser:

Billedkunstner Niels Frank

E-mail:

frankborten@post.tele.dk

Telefon:

4088 3172

Dato:

07. og 08.11.2020

Tidspunkt:

Lørdag og søndag 9.30-15.00

Pris:

975 kr. / 12 undervisningstimer

BEMÆRK:
Materialeudgift 200 kr. som afregnes direkte
med underviser.

Dette kursus foregår på Fjordsgade Skole.
Underviser:

Billedkunstner Niels Frank

E-mail:

frankborten@post.tele.dk

Telefon:

4088 3172

Dato:

01.09, 08.09, 15.09, *22.09, 29.09,
*06.10, *13.10, 20.10, 27.10,
03.11, 10.11, 17.11, *24.11, 01.12.
*08.12, 15.12.
*= selvstudium uden lærer.
Efterårsferie uge 42.

Tidspunkt:

Pris:

Start kl. 9.30.
Tid med lærer først, hvorefter
man har mulighed for at
arbejde videre selv og med
og modspil med hinanden.
Der er mulighed for at
fortsætte til senest kl. 18.00.
3395 kr. incl. materialer
52 timer med lærer.

KREATIV PÅ BARSEL
I EFTERÅRET PLANLÆGGER
VI IGEN AT STARTE BARSELSHOLD I TEGNING PÅ
FJORDSGADE SKOLE.
FOR DIG, DER VIL VÆRE
MED TIL AT TEGNE OG
LÆRE NYE TEKNIKKER SAMT
METODER I EN ATMOSFÆRE
MED PLADS TIL BABYGRÅD,
AMNING OG ANDRE HYGGELIGE AFBRYDELSER?
SÅ LÆS MERE OG
TILMELD DIG PÅ
VORES HJEMMESIDE:
KUNSTOGDESIGN.DK
UNDERVISER:
AMALIE KVISTGAARD;
DESIGNER

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

TEGNEHOLD
TEGNESERIE & PERSPEKTIV

K935 20E

K965 20E

K995 20E

TEGNESERIE TEGNING
AFTENHOLD

TEGNESERIER
UGEKURSUS I
EFTERÅRSFERIEN

AFTENKURSUS I
PERSPEKTIVTEGNING

På dette kursus forenes tegning
med fortællelyst i tegneserieformatet. Igennem små ugentlige
opgaver gennemgår vi tegneserieprocessen med idéudvikling,
layout, skitse og rentegning. Vi skal
skabe mange små historier og
vil træne fortælleteknik indenfor
flere forskellige genrer. Til slut vil
du have en god fornemmelse for
skabelsesprocessen og værktøjerne til at kunne skabe dine egne
mini-tegneserier.
Kurset henvender sig til begyndere
såvel som øvede.

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 teoretisk oplæg, efterfulgt af dagens
praktiske øvelse og en eftermiddag med arbejdsro. Vi arbejder
med korte fortællinger indenfor
flere forskellige genrer fra eventyr
og selvbiografi til det mere eksperimenterende.

På kurset får du forståelse for at
kunne se og tegne dybde og rumlighed. Der tages udgangspunkt
i de elemtære principper inden
for perspektiv og konstruktion. Der
arbejdes med skitserig 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.
Velegnet for dig, der overvejer
vores dagskole eller måske afprøve om det er dig at søge ind på
arkitektskole.

Underviser:

Line Høj Høstrup

E-mail:

lhhostrup@gmail.com

Telefon:

6166 6119

Dato.

08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10,
20.10, 27.10, 03.11, 10.11

Tidspunkt:

Tirsdage kl. 19.00-21.45

Pris:

1250 kr. / 27 undervisningstimer

BEMÆRK:
Medbring egne tegnematerialer, dog ikke
papir. Der skal påregnes udgift til papir, som
afregnes direkte med underviseren.

Kurset henvender sig til begyndere
såvel som øvede.

Underviser:

Fadavi

Underviser:

Line Høj Høstrup

E-mail:

fadavi@fadavi.dk

E-mail:

lhhostrup@gmail.com

Telefon:

4073 4182

Telefon:

6166 6119

Dato:

09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 07.10,
21.10, 28.10, 04.11, 11.11

Dato:

12.-16.10.2020
(uge 42 efterårsferie)

OBS: Efterårsferie i uge 42

Tidspunkt:

10.00-15.30

Tidspunkt:

kl. 19.00-21.45

Pris:

1250 kr. / 30 undervisningstimer

Pris:

1600 kr. * / 27 timer

BEMÆRK:
Medbring egne tegnematerialer, dog ikke
papir. Der skal påregnes udgift til papir, som
afregnes direkte med underviseren.
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BEMÆRK:
Grundet Corona skal du selv indkøbe Hovedlineal, så du har din egen. Du får materialebrev. 8 dage inden kursusstart.
I kursusprisen er indregnet lidt papir.

CROQUIS EFTERÅRET ´20

K940 20E

K950 20E

KLASSISK
CROQUIS & PORTRÆT

EKSPERIMENTERENDE
CROQUIS

Kurset giver en indføring i den
klassiske tilgang til croquis med
fokus på størrelsesforhold, formskravering og lys & skygge.

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

Det bliver koncentreret – men
ikke gravalvorligt og tungt. Vi begynder fra bunden og arbejder
på at få styr på, hvordan menneskekroppen og ansigtet hænger
sammen, igennem forskellige
hurtige øvelser, og når der er styr
på proportionerne, går vi videre til
langsommere og mere fordybende øvelser.
Materialeliste fremsendes cirka 8
dage før kursusstart.
Underviser:

Junie Bro-Jørgensen

E-mail:

info@junie.dk

Telefon:

2636 6401

Dato:

26.10, 02.11, 09.11,
16.11, 23.11

Tidspunkt:

Mandage kl. 19.00-21.45

Pris:

1275 kr. inkl. model og lidt
fællesmaterialer.
Du skal selv medbringe masser
af A3 papir og blyanter m.v

BEMÆRK:
OBS. Prisen er INKLUSIVE model og vi kører
mindre hold end vi plejer grundet Corona.

Vi vil lege og lave billeder og utraditionelle tegninger ud fra levende
model.
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

E-mail:

fadavi@fadavi.dk

Telefon:

4073 4182

Dato:

07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10

Tidspunkt:

Mandage kl. 19.00-21.45

Pris:

1275 kr. inkl. model og lidt
fællesmaterialer.
Du skal selv medbringe masser
af A3 papir og blyanter m.v.

BEMÆRK:
OBS. Prisen er INKLUSIVE model og vi kører
mindre hold end vi plejer grundet Corona.

SØNDAGS-CROQUIS
KL. 13.00-15.45
Spids blyanten og kig forbi.
Vi sørger for både model
og underviser! Begge dele
er inklusiv i prisen. Tag en
ven med, et familiemedlem
eller andre du kender under
armen og få en hyggelig
og kreativ søndag sammen.
Der er et begrænset antal
pladser. OBS. der kan kun
købes plads på nettet, da
der er et meget begrænset
antal pladser.
HOLDNR: DRIN1 20E
SEPTEMBER: 6.09.2020
Der er både formiddags- og
eftermiddagshold.
KURSUSPRIS: 300 KR. INKL.
MODEL OG UNDERVISER
Du skal selv medbringe de
materialer du skla bruge: A3
papir, blyanter, farvekridt m.m.

AKVAREL MODEL & PORTRÆT
PLUS EKSPRESSIV TEGNING

K760 20E

K740 20E

K750 20E

AKVAREL (ABSTRAKT)
OG DEN LEVENDE
MODEL /TINE HIND

PORTRÆTSTUDIER
I AKVAREL /
LIS BRAMSEN

KLASSISK &
EKSPRESSIV PORTRÆTTEGNING

Intet mindre end fem fantastiske
dage med nøgleordene:
• Intenst
• Tidspres
• Dels stramt
• Dels løssluppent
• Bryde flader op
• Abstrakte farvefelter
• Rum og model smelter sammen

Akvarellens muligheder er mangfoldige; Fra det fine, lette poetiske
udtryk til det ekspressive, dramatiske og farvestærke. Der arbejdes
individuelt og personligt med
netop dine præferencer. Vi vil i
portrættet arbejde med akvarellen som selvstændig udtryksform.
Der bliver tid til fordybelse og mulighed for at arbejde på store formater. Har du tegneerfaring er det
selvfølgelig en fordel, men ingen
betingelse. Eneste forudsætning
er lysten til at udforske akvarellens
muligheder. Materialeliste fremsendes inden kursusstart.

Vi begynder med klassiske tegneteknikker 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 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 studier og hæsblæsende impulsive tegninger, så uanset
hvordan du tegner i forvejen, kommer du til at prøve noget nyt.
.
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede tegnere

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.

Underviser:

Billedkunstner Lis Bramsen

Underviser:

Tine Hind

E-mail:

bramsenlis@gmail.com

E-mail:

tinehind@gmail.com

Week-end

28.11 og 29.11.2020

Dato:

12.-16.10.2019
(uge 42 efterårsferie)

Tidspunkt:

kl. 10.00-15.30

Pris:

995 kr. *

Tidspunkt:

10.00-15.30

Pris:

1575 kr. / 30 undervisningstimer

BEMÆRK:
Rabat til studerende, pensionister, arbejdsledige m.v. med bopæl i Aarhus Kommune. Du
skal først tilmelde dig og betale fuld pris og
sende os en mail på post@kunstogdesign.
dk, hvorefter vi refunderer rabatten.
Der er ekstra udgift til model på cirka 300-350
og plus udgift til papir, som du selv køber.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

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

Dato.

BEMÆRK:
Du skal påregne udgift til model cirka 250-300
afhængigt af antal deltagere.
En liste over materialer og redskaber udsendes ca. en uge før kursusstart.

03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01/10
08.10, 22.10, 29.10, 05.11, 12.11,
OBS. Efterårsferie i uge 42

Tidspunkt:

Torsdage kl. 19.00-21.45

Pris:

1475 kr. / 27 uv-timer

-

BEMÆRK:
Udgifter til model, fællesmaterialer m.v. . crika
300 kr.

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

ELEVARBEJDER
FRA SKOLEN
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ELEVARBEJDE
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GRAFISK TRYK (NON-TOXIC) &
MALERI MED BILLEDKUNSTNER
OG GRAFIKER VERNER BREMS

K855 20E

K860 20E

K865 20F

PORTRÆTMALERI
-MED ET TWIST

GRAFISKE TRYKCOLLOGRAFI &
XEROLITOGRAFI

GRAFISK TRYK
- ÉN LØRDAG

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. Der er tale om et NON-TOXIC grafisk værksted.
Der er mulighed for evt.
passepartout indramninger af de
færdige tryk. Deltageren skal have
arbejdstøj med/på.
Kurset foregår i skolens lokaler i
Klosterport.

Fotokopieret motiv bearbejdes
med gummi arabicum, så den
fungerer som en trykplade.

Billedkunstner og grafiker Verner
Brems har tidligere afholdt portrætkurser ved Kunstmuseet Trapholt og Aros.
Dette kursus foregår på Fjordsgade Skole i Aarhus C.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Verner Brems
vernerbrems@vernerbrems.dk
2758 5313

Weekend:

3. og 4.10.2020

Tidspunkt:

09.00-15.05

Pris:

1050 kr. / 13 undervisningstimer

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

Det trykte motiv bliver viderebearbejdet med afmaskningsteknik
til højtryk med skabeloner. Alle
kan være med. Der er begrænset
pladser.
Kurset foregår i skolens lokaler i
Klosterport (I den gamle chokoladefabrik).
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Verner Brems
vernerbrems@vernerbrems.dk
2758 5313

Lørdag:

10.10.2020

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Verner Brems
vernerbrems@vernerbrems.dk
2758 5313

Weekend:

12. og 13. 09.2020

Tidspunkt:

09.00-15.00

Tidspunkt:

09.00-15.05

Pris:

525 kr. / 7 undervisningstimer

Pris:

1050 kr. / 13 undervisningstimer

BEMÆRK:
Der afregnes 40 kr. i specialafg. til grafisk
trykfarve og andre fællesudgifter direkte med
underviseren. Herudover skal der påregnes
udgift til eget forbrug af 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).

14

BEMÆRK:
Der afregnes 20 kr. i specialafg. til grafisk
trykfarve og andre fællesudgifter direkte med
underviseren. Herudover skal der påregnes
udgift til eget forbrug af 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).

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

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 et afbud.
INFO 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
tilmelding er gældende

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.
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 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

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ
WWW.KUNSTOGDESIGN.DK
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dokumentation på, at du er berettiget til rabatten (fx kopi af log-in
på Jobcenter, hvis du er arbejdsledig). 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.
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 holder de til enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsstyrelsen.
Har du brug for værnemidler, skal
du selv medbringe.

KURSER PÅ GODSBANEN

SPÆNDENDE KURSER PÅ
TEKSTIL- OG
SERIGRAFIVÆRKSTEDET

FLERE KURSER

G704 20F

G703 20F

RAMMETRYK /
SERIGRAFI

TIE DYE OG SHIBORI
TEKNIKKER.

DESIGNPROCES. FRA
IDÉ OVER COLLAGE TIL
TRANSFERTRYK

På dette kursus får du en introduktion til serigrafi på et lille hold. Du
vil lære hele processen at kende
fra dannelse af motiv til færdigt
tryk.

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.

Vi vil eksperimentere med enkle
metoder til at danne mønstre og
motiver.

At arbejde med disse teknikker
er en meget spændende og legende 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 kreativ dag hvor vi kan skabe
unikke tekstilmønstre sammen.
Max. pers. 6

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 skyggerne i fotoet.

Du lærer at overføre et motiv/
mønster til en trykramme. Motivet
trykker vi på muleposer, en t-shirt
eller andre tekstiler.
OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G730 20E
Søndag den 13.09.2020
G731 20E
Søndag den 8.11.2020
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Inge Marie Pallesen
ingemariepallesen@gmail.com
30480992

Tidspunkt:

kl. 10.00-14.35

Pris:

795 kr. / 5 undervisningstimer

BEMÆRK:
Der fremsendes informationsbrev før kursusstart med informationer vedr. materialer. der
er mulighed for at leje rammer på Godsbanen. Der må påregnes en ekstra materialeudgift på mellem 125 og 250 kr. afhængig af
eget forbrug.

Med denne inspiration vil vi arbejde videre i en eksperimenterende
og legende proces og udvikle
små tegninger, collager og illustrationer. Der bliver mulighed for at
overføre et af de færdige arbejder
til en mulepose, T-shirt eller et stykke tekstil via transfer tryk - Eller du
kan viderebearbejde din collage
til en færdig illustration.
Underviser:

Caroline Middelboe

Mail:

chmiddelboe@hotmail.com

Underviser:

Caroline Middelboe

Dato:

Søndag den 18.10.2020

Mail:

chmiddelboe@hotmail.com

Tidspunkt:

kl. 11.00-14.40

Dato:

Søndag den 20.09.2020

Pris:

455 kr. / 4 undervisningstimer

Tidspunkt:

kl. 11.00-15.35

Pris:

495 kr. / 4 undervisningstimer

BEMÆRK:
Der fremsendes informationsbrev før kursus
start med informationer vedrørende materialer. Der må forventes en udgift til brug af
fælles materialer på 75kr. – 100kr. samt ekstra
materialeudgift til individuelt forbrug.

BEMÆRK:
Der må forventes en udgift til brug af fælles
materialer på 120kr. – 180kr. samt ekstra
materialeudgift til individuelt forbrug

SMYKKER - SØLV

3 DAGES
DREJESKOLE

Vi tilbyder smykkekurser hvor du
med guldsmedeværktøj, arbejder
med teknikker og udvikling af dine
smykkedesigns. Vi har små hold
med kun 4 deltagere, så du kan rigtig fordybe dig sammen med guldsmed Pia Rauff.

Du vil lære at dreje efter pottemager metoden - Proces frem for produkt. De 3 dage skal bruges til at
få øvet centrering, holde leret i ro
og få udnyttet al leret. Der er plads
til 6 kursister, så det meste at tiden
vil foregå på drejeskiverne. Dog
skal man ikke regne med at man
under kurset vil få en masse produkter med hjem. Til gengæld vil
du få en masse erfaring med drejeskiven. Kurset er også introduktion til Godsbanens keramikværkstedet. Har du specielle ønsker om
hvordan man drejer specielle ting,
f.eks tepotter, ekstra store emner,
så er det også en mulighed.

Dagskurserne i smykker har fokus
på gennemgang af værkstedet,
mens kursusforløbene over 3 mødegange handler om at komme i dybden med forskellige teknikker. Her
er et mix af faste øvelser og mulighed for at arbejde individuelt. I
week-ender arbejdes der mere med
tema og udvikling af eget design.

FLERE HOLD

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G701 20E
Den 09,09, 10,09 og 11.09.2020
G702 20E
Den 9.11., 10.11 og 11.11.2020
Tidspunkt:

Kl. 16.30-19.15

Pris:

1650 kr. / 12 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.

ACCESORIES – ÆDELMETAL
SØLVSMYKKER OG GULDSMEDE-HÅNDVÆRK
MED GULDSMED PIA RAUFF

BEM: MAX. 4 DELTAGERE
FLERE HOLD

G920 20E

G901 20E

INTRO TIL SMYKKEVÆRKSTEDET OG
GULDSMEDETEKNIK

EN SØNDAG M/INTRO
TIL SMYKKEVÆRKSTED
OG TEKNIK

MODEL, SANDSTØB/
VANDSTØB TIL FÆRDIG SMYKKE

I et kreativt værkstedsmiljø, vejledes du i at arbejde på Godsbanens accessory værksted med
brug af guldsmedværktøjet. I
praksis gennemgås udførelsen af
en sølvring, med vægt på opmåling, bukning, lodning og overfladebehandling.

I et kreativt værkstedsmiljø, vejledes du i at arbejde på Godsbanens accessoirers værksted med
brug af guldsmedværktøjet. I
praksis gennemgås udførelsen af
en sølvring, med vægt på opmåling, bukning, lodning og overfladebehandling.
Desuden kan laves ørestikker eller
vedhæng.

En weekend med spændende
støbning i sølv eller bronze.

Kurset afholdes på indrettet smykkeafdeling på tekstilværkstedet
på Godsbanen i Aarhus.

Kurset afholdes på indrettet smykkeafdeling på tekstilværkstedet
på Godsbanen i Aarhus.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Dato:

04.10.2020

Week-end::

26. og 27.09.2020

Tidspunkt:

Søndag kl. 10.00-14.35

Tidspunkt:

Kl. 10-14.35 begge dage.

Pris:

895 kr. / 5 undervisningstimer

Pris:

1550 kr. / 10 undervisningstimer

Kurset afholdes på indrettet smykkeafdeling på tekstilværkstedet
på Godsbanen i Aarhus.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

G911 20E:
G912 20E:
G913 20E:
G917 20E
G914 20E:

Tirsdag den 01.09.2020
Tirsdag den 06.10.2020
Torsdag den 29.10.2020
Torsdag den 12.11.2020
Torsdag den 26.11.2020

Tidspunkt:

Tirsdage kl. 9.30-13.10
Torsdage kl. 17.00-20.40

Pris:

795 kr. / 4 undervisningstimer

BEMÆRK:
Fast materialeudgift kr. 75.00 udover individuel
forbrug, som afregnes med underviser.

BEMÆRK:
Fast materialeudgift kr. 125,00 udover individuel forbrug, som afregnes med underviser.

På kurset er det muligt at lave
egne modeller i formblok, eller du
kan lave dine egne aftryk af eksisterende objekter.
Efter støbningen, efterbearbejdes
til færdigt og unikt smykke.

BEMÆRK:
Fast materialeudgift kr. 75.00 udover individuel
forbrug, som afregnes med underviser.

KURSER PÅ GODSBANEN

FLERE SPÆNDENDE SMYKKEKURSER
MED GULDSMED PIA RAUFF

G937 20E

G938 20E

K939 20F

KASSEFATNING, VALSE,
SMEDNING, FÆRDIG
SMYKKE

GRUNDLÆGGENDE
TEKNIKKER I SMYKKEDESIGN - 3 ONSDAGE

SMYKKEDESIGN M/
STØBNING
- 3 ONSDAGE

En weekend med fordybelse,
bearbejdning af ædelt metal og
kreativitet.
Her mulighed for at lave fatninger
til cabochon-sten, eksperimenter
med håndværket og udvikle dine
smykke ideer.

I et kreativt og spændende miljø,
byder kurset på introduktion af
smykkeværkstedet. Opmåling savning, formning, lodning og overfladebehandling. gennemgang af
en ring, ørestikker og en amulet.

Et kursus hvor der arbejdes uden
faste øvelser, her er tid til at gå i
dybden med dine egne smykkeprojekter.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Dato:

Week-end den 24. og 25.10.20

Tidspunkt:

kl. 10.00-14.35 begge dage

Pris:

1550 kr. / 10 undervisningstimer

BEMÆRK:
Fast materiale udgift 150,- kr.
Derudover kan der købes materialer efter
behov.

Efter de faste øvelser, er der mulighed for at arbejde videre med
dine egne smykke ideer.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Dato:

Onsdage
02.09, 09.09 og den 16.09.2020

Tidspunkt:

kl. 17.00-20.40

Pris:

1850 kr. / 12 undervisningstimer

BEMÆRK:
Fast materiale udgift 150,- kr. Derudover kan
der købes materialer efter behov.
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Vi starter med at afstemme forventninger, og du har mulighed at
sætte præg på kursets indhold.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

Dato:

Onsdage
21.10, 28.10 og 04.11.2020

Tidspunkt:

kl. 17.00-20.40

Pris:

1850 kr. / 12 undervisningstimer

BEMÆRK:
Fast materiale udgift 75- kr. Derudover kan der
købes materialer efter behov.

KURSER PÅ GODSBANEN

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

G630 20E

PHOTOSHOP FOR
BEGYNDERE

INDESIGN FOR
BEGYNDERE

KURSER PÅ TVÆRS
OG HOLD SKRÆDDERSYET NETOP TIL JER

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
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.

Vi tilbyder også kurser med tværfaglig indhold.

Det kræver ingen forkundskaber
med programmet – kun interesse.

På Tekstil- og serigrafiværkstedet
kunne det være to meget forskellige håndværk, hvor gruppen deler
sig i to og arbejder med hver
deres område fx. smykkefremstilling og grafik. Eller det kunne
være to forskellige håndværk som
kan samles i et produkt som fx.
indfarvning/mønstring og syning,
hvor man som gruppe kan arbejde samlet på flere niveauer og
med forskellig prioritering.

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 maks. 6 deltagere.
Underviser:
E-mail:

Mark Bysted
bys@stofanet.dk

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G601 20E
29.08.2020
G602 20E
28.11.2020
Tidspunkt:

Søndag kl. 09.00-14.30

Pris:

750 kr. / 6 undervisningstimer
Incl. fællesafgift til småting

BEMÆRK:
Der er computer på værkstedet.
Medbring selv fotos og usb-nøgle.

Kurset finder sted på Grafisk Værksted ved indgang G3, og tilmelding skal ske senest en uge inden
kursusstart.
Maks 6 deltagere.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

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

Dato:

08.11.2020

Tidspunkt:

Søndag den 10.00-15.30

Pris:

750 kr. / 6 undervisningstimer

BEMÆRK:
Der er computer på værkstedet. Medbring
evt. dit eget projekt, eller benyt dig af det kursusmateriale, der udleveres på kursusdagen.
Der bliver fortrinsvist kun undervist i Adobe CC.
Grundlæggende PC kendskab er nødvendig.
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Er I en familie, en personalegruppe, en forening eller en venneflok
på tværs af generationer og faginteresser har I her muligheden
for at skræddersy et kursus hvor
alle kan være med.

Kontakt det enkelte
værksted eller Skolen for Kunst &
Design på tlf. 86 182 182, hvis I
har ønsker og idéer til at vi laver
en fælles værkstedsdag med
kreativt indhold til jer.

