Skolen for kunst & DesiGN
Kurser FORÅR 2021

kunst &
DESiGn

VELKOMMEN TIL FORÅRET
& SOMMEREN ´21
Er du nysgerrig? Tør du kaster dig ud i kreative
processer, hvor du både forfiner dine evner og
eksperimenterer dig frem? Hvor du fordyber dig –
men også leger dig frem og bliver overrasket?
Så er Skolen for Kunst & Design noget for dig!
Her er du garanteret kreative forløb af høj kvalitet,
sammensat af vores dygtige undervisere fra arkitekt-, design- og kunstverdenen.
Vi er en personlig skole, der tager netop dig
alvorligt. Her vil du opleve den glæde, der opstår
i et inspirerende fællesskab og mærke, at du
tager et ordentligt ryk fremad i din kreative udvikling. Hos os hylder vi nysgerrigheden og modet til
at fejle – for det er dér kreativiteten opstår og dér
du lærer noget!
Så kom og slip din kreative magi ud hos os!
OBS. OMKRING HOLDSTØRRELSER HOS OS:

Vi prioriterer hold med færre deltagere: Det giver maksimal fordybelse
og koncentration – og mere undervisning pr. deltager. I et Corona-perspektiv betyder det samtidig, at vi kan holde afstand og gennemføre
undervisningen på forsvarlig vis. Men: Derfor er det endnu vigtigere, at
du skriver dig på venteliste, hvis holdet er fyldt – så kan vi lave flere hold
efter behov.

Kursusoversigt
LÆNGERE KURSER K&D:
s. 4
s.10

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

KORTERE KURSER K&D:
s. 11
s. 11
s. 11
s. 12
s. 12
s. 12
s. 13
s. 14
s. 15
s. 15
s. 15
s. 16
s. 16
s. 16
s. 17
s. 17
s. 17

Perspektivtegning og rumlig skitsering
Klassisk croquis
Modetegning
Mandage med Niels Frank
Maleri tirsdage med Niels Frank
Farvens kraft - weekend med Niels Frank - Nyhed
Krea hold 16-20 år - Nyhed
Kreativ på Barsel
Tegneserie tegning om aftenen
Tegnedagbog - bogbind dine egne illustrationer
Illustration - visualisér dine idéer
Portrætmaleri - med et twist
Grafisk Tryk
Plante Croquis - Nyhed
Pop- & Street Art - Torsdag
Pop- & Street Art - weekend
Håndlavet papir & Bogkursus

SOMMERHOLD K&D:
s. 18
s. 18
s. 18
s. 19
s. 19
s. 19
s. 20

Kunstnerisk udtryk med collage
Portrætstudier i akvarel m. Lis Bramsen
Sommer akvarel m. Tine Hind
Grafisk tryk & tegning
Intensivt ugekursus i tegning
Tegneserie tegning
4 ugers sommer kunst- og designskole

1 årig efteruddannelse
s. 24

Kunst og Pædagogik - Nyhed

Kurser på Godsbanen
s. 28
s. 28
s. 28
s. 30
s. 30
s. 30
s. 31
s. 32
s. 32
s. 32
s. 33
s. 33
s. 33
s. 34
s. 34
s. 34

Indesign for begyndere
Photoshop for begyndere
Æsker ud af gamle bøger - Bogens andet liv
Smykkeworkshop intro
Teknikker & Design smykker - Trin 1
Smykkedesign med støbning - Trin 2
Smykker udført i sølvtråd
Rammetryk/ Seriegrafi
Sykursus - DIY upcykling sewing
Designproces fra idé over collage til transfertryk
Tie dye og shibori teknikker
Collagebøger
Papirmageri - lav dit eget papir
Drejekursus i ler
Kursus i pladeteknik
Dekorationsteknikker i ler - vådt og tørt

SÅDAN
TILMELDER
DU DIG
S. 27

Kurser på skolen for kunst og design

Forberedelse
til arkitekt- & designskoler
DEN LILLE PERSONLIGE SKOLE MED
DE STORE RESULTATER

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.
Vores varemærke 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.
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)
Formgivning og modelbyg
(du lærer at visualisere dine
idéer i 3D-form)
Idéudvikling/designproces
(du lærer at styre din arbejdsproces)
Eksperimentering
(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)
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.
Mange venskaber er i årenes løb

4

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 såvel, når de er optaget på
deres drømmestudie og efterfølgende i deres arbejdsliv.

KURSUSTART
Vi henviser her til vores hjemmeside, hvor du
finder priser og datoer for de forskellige semestre på dagskolen.
De kommende semestre på vores skole:
Forår 21:
JANUAR TIL APRIL/MAJ ´21
Efterår 21
AUGUST TIL DECEMBER ´21
Se mere på:

www.kunstogdesign.dk

Reservation:

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

Husk at pladserne fordeles efter først-til-mølle
princippet, og at vi generelt har udsolgt ved
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
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?

5

elevarbejde
Dagskolen
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“Det er alle pengene
værd og mere til!
Enormt lærerigt
på alle måder.
Jeg var et nyt
menneske efter.
Den bedste
investering
nogensinde. ”

Camilla Morbjerg,

studerende på Vsiual Fashion communication, TEKO
og tidligere elev på dagskolen
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Læs mere på aarhushfogvuc.dk/kunst_og_design eller
kig forbi åbent hus lørdag den 16. januar 2021 kl. 10-12.30
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Kurser på skolen for kunst og design

SPÆNDENDE TEGNEHOLD
KORTERE KURSER

K935 21F

K940 21F

K945 21F

perspektivtegning
& Rumlig skitsering

Klassisk Croquis
TEGNING

MODETEGNING

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.

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

Vi starter fra bunden med at forstå,
hvordan kroppen hænger sammen
i modepositurer. Dernæst ser vi
mere illustrativt på det, og lærer at
overdrive og ændre frit på stillingerne.

Velegnet for dig der overvejer vores dagskole eller vil afprøve om
det er dig at søge ind på arkitektskole.

Det bliver koncentreret - men ikke
gravalvorligt og tungt. Vi begynder fra bunden og arbejder med at
få styr på, hvordan menneskekroppen og ansigtet hænger
sammen, igennem forskellige
hurtige øvelser. Når der er styr på
proportionerne, går vi videre til
langsommere og mere fordybende øvelser.

Underviser:

Junie Bro-Jørgensen

Kurset tager udgangspunkt i den
enkelte elevs personlige streg, der
vil blive fremelsket igennem forløbet. Vi tegner primært efter påklædt
model, men har også aftener, hvor
en række farveteknikker gennemgås, så vi kan få en fornemmelse
af de muligheder, der er, når man
skal tegne forskellige slags beklædning/stoflighed. Kurset henvender
sig både til begyndere og øvede
tegnere, der gerne vil prøve en ny
måde at tegne mennesker på.

Underviser:

Fadavi

E-mail:

junie@nasja.dk

E-mail:
Telefon:

fadavi@fadavi.dk
4073 4182

Telefon:

5190 9660
Underviser:

Junie Bro-Jørgensen

Dato:

Dato.

03.02, 10.02, 24.02, 03.03,
10.03, 17.03, 24.03, 31.03.
(OBS: Vinterferie i uge 7)

08.04, 15.04, 22.04, 29.04 og
06.05

E-mail:

junie@nasja.dk

Tidspunkt:

19.15 - 22.00

Telefon:

5190 9660

Pris:

900 kr.

Dato:

04.02, 11.02, 25.02, 04.03,
11.03, 18.03, 25.03
(OBS: Vinterferie i uge 7)

Tidspunkt:

Torsdage kl. 19.15 - 22.00

Pris:

1275 kr.

Tidspunkt:

Onsdage kl. 19.00–21.45

Pris:

1495 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne en modeludgift på ca. 250
kr. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.

BEMÆRK:
Materialeudgift til indkøb hovedlineal m.v.
skal påregnes. Materialeliste udsendes ca. 8
dage før kursusstart.

BEMÆRK:
Du skal påregne en modeludgift på ca. 250
kr. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.
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Kurser på skolen for kunst og design

MALERI
med BILLEDKUNSTNER NIELS FRANK

K840 21F

K830 21F

K820 21F

MANDAGE MED
NIELS FRANK

MALERI
TIRSDAGE MED
NIELS FRANK

FARVENS KRAFT
- EN WEEKEND MED
NIELS FRANK

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.
OBS: Holdet er for fortsættere.

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. Dette hold er både for
begyndere og øvede.

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. Kurset henvender sig til
såvel begyndere som øvede.

Dette kursus afholdes på
Fjordsgade Skole.
Underviser:
E-mail:
Telefon:
Dato:

Tidspunkt:

Pris:

Dette kursus afholdes på
Fjordsgade Skole.

Billedkunstner Niels Frank
Underviser:

Billedkunstner Niels Frank

E-mail:

frankborten@post.tele.dk

Telefon:

4088 3172

Dato:

*12.01, 19.01, *26.01. 02.02,
*09.02,16.02, *23.02, 02.03,
*09.03, 16.03, 23.03, *30.03,
*06.04, 13.04, *20.04, 27.04.,
*04.05, 11.05, *18.05, 25.05,
*01.06, 08.06, *15.06, 22.06*
(*= undervisning m/lærer)

frankborten@post.tele.dk
4088 3172
*11.01, 18.01, *25.01. 01.02,
*08.02, 15.02, *22.02, 01.03, *08.03,
15.03, 22.03, *29.03, *12.04, *19.04,
26.04, *03.05, 10.05, *17.05, *31.05,
07.06.,*14.06, 21.06*
(*= undervisning m/lærer)
9.30-15.00.
Undervisning slutter kl.14.05
undtaget første og sidste mødegang her slutter vi kl. 15.00

Tidspunkt:

9.30-15.00.
Undervisning slutter kl.14.05
undtaget første og sidste
mødegang her slutter vi kl. 15.00

Pris:

3395 kr. inkl. materialer
(Mulighed for rabetpris, se s. 27)

3395 kr. inkl. materialer
(Mulighed for rabetpris, se s. 27)

BEMÆRK:
Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

BEMÆRK:
Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.
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Dette kursus afholdes på
Fjordsgade Skole.
Underviser: Billedkunstner Niels Frank
E-mail:		

rankborten@post.tele.dk

Telefon:		

4088 3172

Weekend:

24.-25. april. 2021.

Tidspunkt:

9.30-15.00

Pris:

1050 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne en materialeudgift på 200 kr.
som afregnes direkte med underviser. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

NYHED:
KREA hold FOR UNGE 16-21 år
SABBATÅR? Kreativt frirum?
- i et KREATIVT FÆLLESSKAB
MED ANDRE UNGE?
Så er dette kursus lige noget for dig. I løbet af dette nye forløb, kommer du i berøring med
mange grene indenfor arbejdet med kunst og design. Du får hænderne direkte ned i materialerne. Vi skal arbejde med skulpturel formgivning og sjove tegneteknikker, foto, stopmotion, tekstiltryk
og meget, meget mere. Du får mange teknikker til at arbejde med idégenerering/-proces, og
uanset om du vil gå den kreative vej eller ej, får du her gode redskaber, som altid er brugbare
at have med i bagagen. Vi skal bruge byrummet i Aarhus, besøge kunstværksteder, muséer og
Godsbanens Åbne Værksteder, mens selve undervisningen foregår på Fjordsgade Skole.
Underviser Gitte Lægård arbejder som tekstildesigner og illustrator. Hun har gennem flere år undervist børn og unge i kreative processer, og har et hav af sjove og inspirerende indgangsvinkler
til at arbejde med unge.

Nøgleordene er: Brug af byens rum, klassisk og ”uklassisk”
tegning, digitale færdigheder, designproces, designe små
produkter og masser af hands-on.
Underviser:

Illustrator og tekstildesigner Gitte Lægård
gittelaegaard@gmail.com
Instagram #gittelaegaard

E-mail:

gittelaegaard@gmail.com

Telefon:

26 73 88 44

Datoer:

03.02, 05.02, 10.02, 12.02, 17.02 19.02, 24.02, 26.02, 03.03, 05.03,
10.03, 12.03, 17.03, 19.03, 24.03, 26.03, 31.03 07.04 og 09.04.
PLUS WEEKENDERNE:
Den 13. og 14.02.2021 samt den 13. og 14.03.2021
NB. Der er også undervisning i vinterferien, uge 7.

Tidspunkt:

14.20-18.00

Pris:

5850 kr. incl. fællesmaterialer samt entre på ekskursioner.
Rabatpris: 5450 kr. (Mulighed for rabetpris, se s. 29)

Rabatpris:
For arbejdsledige, studerende m.v. i Aarhus Kommune. Du skal dog først tilmelde dig og betale fuld pris.
Rabatten refunderes først når du har sendt gyldig dokumentation til: post@kunstogdesign.dk. Læs mere på s. 27.
Bemærk:
Du skal også påregne at skulle købe lidt materialer selv.

13

KREATIV PÅ BARSEL
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
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.

HOLDSTART 07.01.2021
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.
UNDERVISER: Illustrator Marie Molbech • www.mariamolbech.dk • 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).
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Kurser på skolen for kunst og design

FLERE KREATIVE HOLD I KLOSTERPORT
TILMELDING FØRST-TIL-MØLLE

K950 21F

K931 21F

K934 21F

Tegneserie tegning,
OM aftenEN

Tegnedagbog
- BOGBIND DINE EGNE
illuSTRATIONER

IlLUSTRATION
- visualisér dine
idéer

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.

Hvis du savner at tegne mere til
hverdag, så er dette weekendkursus
en god indgang til nye tegnevaner.
Vi skal lege med både bogbinding
og illustration. Først skal vi samle og
sy en dagbog, som du kan give dit
helt eget personlige udtryk. Derudover skal vi igennem små øvelser
afprøve forskellige tilgange til visuelt
at dokumentere hverdagens fortællinger.

Underviser:

Billedbøger, mønstre, masker,
plakater, postkort, - Et billede siger
mere end 1000 ord, og med illustration bliver det udsagn muligvis
endnu mere sandt. På aftenholdet
i illustration arbejder vi med at visualisere tekst og ideer i forskellige
genrer, både konkrete og mere
abstrakte opgaver. Vi kommer
også omkring forskellige teknikker,
som vi tilpasser det ønskede budskab og stemning i lige præcis din
fortolkning. Vi udvikler ideer, skitserer 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:

Line Høj Høstrup

E-mail:

lhhostrup@gmail.com

Line Høj Høstrup

Telefon:

6166 6119

E-mail:

lhhostrup@gmail.com

Weekend

27. og 28.02.2021

Telefon:

6166 6119

Tidspunkt:

9.00-14.30

Dato.

09.02, 23.02, 02.03, 09.03,
16.03, 23.03, 30.03, 06.04,
og 13.04.2021
(OBS. vinterferie i uge 7)

Pris:

950 kr.

Tidspunkt:

Tirsdage kl. 19.00-21.45

Pris:

1750 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne lidt udgifter til materialer. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

BEMÆRK:
Medbring egne tegnematerialer, dog ikke
papir. Der skal påregnes udgift til papir, som
afregnes direkte med underviseren. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

Underviser:

Illustrator Maria Molbech

E-mail:

nmmolbech@gmail.com

Dato.

01.02,15.02, 22.02, 01.03, 08.03
15.03, 22.03 og 29.03.2021

Tidspunkt:

19.00-21.45

Pris:

1400 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne en mindre udgift til materialer. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.
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FLERE KREATIVE HOLD
TILMELDING FØRST-TIL-MØLLE

NYHED:
K855 21F

K860 21F

K858 21F

PORTRÆTMALERI
-MED ET TWIST

GRAFISK TRYK

PLANTE CROQUIS

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.

Dette er et NON-TOXIC grafisk
værksted og kurset kombinerer
tryk og teknikker i grafiske tryk, hvor
alle kan være med.

Dette kursus er for alle plante- og
kunstelskere. Her finder vi inspiration til at skabe unikke tegninger
og malerier fra alverdens 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 forskellige materialer lige fra
blyanter til akrylmaling til tuscher,
farvekridt, kul, fineliners, blæk,
akvarel, collage og meget mere.
Underviseren vil medbringe et stort
udvalg af forskellige planter begge
dage, som man kan lade sig inspirere af. Dette kursus afholdes på
Fjordsgade Skole i Aarhus.

Billedkunstner og grafiker Verner
Brems har tidligere afholdt portrætkurser ved Kunstmuseet Trapholt og Aros.

Brug of foto, afmasking og
personlig streg overført til
trykplade

Vi arbejder med dybtryk (collografi) og plantryk (xerolitografi) med
afmaskningsteknik blandet med
foto, og personlig streg til trykplade. Evt. passepartout indramninger af de færdige tryk. Deltageren
skal have arbejdstøj med/på.

Dette kursus afholdes på Fjordsgade Skole i Aarhus.

Kurset afholdes i skolens lokaler i
Klosterport, hvor der er adgang til
kopimaskine.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Verner Brems
vernerbrems@vernerbrems.dk
2758 5313

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Verner Brems
vernerbrems@vernerbrems.dk
2758 5313

Weekend:

13. og 14.03.2021

Weekend:

27. og 28.02.2021

Tidspunkt:

09.00-15.05

Tidspunkt:

09.00-15.05

Pris:

1095 kr.

Pris:

1150 kr.

BEMÆRK:
Du skal selv medbringe farver, pensler og
lærred. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.

Kreative billeder med udgangspunkt i naturen

Underviser:
E-mail:

Julie Celina Linnebjerg
julielinnebjerg11820@gmail.com

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

BEMÆRK:
Der afregnes 40 kr. i specialafg. til grafisk tryk
direkte med underviseren (dækker fælles
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). Materialeliste udsendes ca.
8 dage før kursusstart.
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Dato:

09.02, 23.02, 02.03, 09.03 og
16.03.2021

Tidspunkt:

Tirsdage kl. 19.00-21.45

Pris:

1050 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne en mindre udgift til materialer. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.

K857 21F

K856 21F

K858 21F

POP- & Street art

POP- & Street art

HÅNDLAVET PAPIR &
Bogkursus

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

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

En workshop, der introducerer dig
til håndlavet papirproduktion og
teknikker til at skabe dine egne
små skitsebøger til brug i portfolioer og kreative projekter.

Torsdage med stencils,
grafitti m.v.

Du vil komme til at eksperimentere
med stencils, grafitti, serigrafi, projektor mm. Der bygges op i flere
lag og i processerne lærer du forskellige billedkunstneriske teknikker
og får fingrene i en lang række
materialer.
Dette kursus afholdes på
Fjordsgade skole i Aarhus.
Underviser:
E-mail:
Telefon:
Dato:

Lise Thinggaard Larsen
www.brand-art.dk
info@brand-art.dk
2991 8816
04.02, 11.02, 25.02, 04.03, 11.03,
18.03 og 25.03.2021
(OBS: vintereferie i uge 7)

Tidspunkt:

10.00-14.35

Pris:

1995 kr.
(Mulighed for rabetpris,
se s. 27)

Weekend med stencils,
grafitti m.v.

Dette kursus afholdes på
Fjordsgade skole i Aarhus.
Underviser:
E-mail:
Telefon:

Lise Thinggaard Larsen
www.brand-art.dk
info@brand-art.dk
29 91 8816

Weekend:

17. og 18.04.2021

Tidspunkt:

09.00-15.05

Pris:

1050 kr.
(Mulighed for rabetpris,
se s. 27)

BEMÆRK:
Du skal selv medbringe farver, pensler og
lærred og forvente en udgift på 200,- til fælles materialer. Materialeliste udsendes ca. 8
dage før kursusstart.

BEMÆRK:
Du skal selv medbringe farver, pensler og
lærred og påregne en udgift på 200 kr. til
fælles materialer. Materialeliste udsendes ca.
8 dage før kursusstart.

På kusets første dag lærer du, hvordan man laver håndlavet papir.
Vi skal have fingrene helt ned i
materialet og arbejde med, hvor
mange muligheder, man har for
at tilføre farver, mønstre og struktur
hertil.
På anden dagen får du en masse
teknikker til forskellige typer håndlavede bøger. I løbet af kurset laver
vi én færdig bog, hvor du blandt
andet skal bruge dit eget håndlavede papir.
Underviser:

E-mail:
Telefon:

Gitte Lægård
www.gittelaegaard.com
Instagram #gittelaegaard
gittelaegaard@gmail.com
26 73 88 44

Dato:

To søndage:
02.05 og 09.05.2021

Tidspunkt:

09.00-14.30

Pris:
1050 kr.
		
BEMÆRK:
Du skal påregne udgift til materialer. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.
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SOMMERHOLD 2021

SommerHOLD

S209 21F

S205 21F

S200 21F

KUNSTNERISK udtrykmed COLLAGE
- incl. 3d COLLAGE

PORTRÆTSTUDIER
I AKVAREL M/ LIS
BRAMSEN

SOMMERAKVAREL
M/ TINE HIND

En workshop der giver dig mulighed for at arbejde og udfordre
collagemediet. Der kan arbejdes
med eksisterende restmateriale fra
magasiner, gamle bøger, stof, pap
og der kan sættes sammen på
andre måder, for at skabe noget
helt nyt.

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.

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

En workshop der vil udfordre papirmediet til der yderste og lege
med at skabe skulpturelle og
tredimensionelle værker - alt i alt
collage!
Underviser:

Julie Rose Rahbek
www.Julieroserahbek.com

Underviser:

Billedkunstner Lis Bramsen

E-mail:

julie-rose@live.dk

E-mail:

bramsenlis@gmail.com

Dato:

12.07-16.07.2021
UGE 28

Week-end

24. og 25.04.2021

Tidspunkt:

10.00-15.30

Tidspunkt:

10.00-15.30
Pris:

1050 kr.

Pris:

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:

Tine Hind

E-mail:

tinehind@gmail.com

Dato:

21.06-25.06.2021
UGE 25

Tidspunkt:

10.00-15.30

Pris:

1595 kr.

1595 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne en udgift til materialer, ca. 150
kr. afhængigt af antal deltagere. Materialeliste
udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

BEMÆRK:
Du skal påregne udgift til model på max 300
kr. afhængigt af antal deltagere. Materialeliste
udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

BEMÆRK:
Husk der er ekstra udgift til model på cirka 400450 kr. og plus til indkøb af papir, som du selv
skal købe. Materialeliste udsendes ca. 8 dage
før kursusstart.
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SOMMERHOLD 2021

K201 21F

S203 21F

S202 21F

Grafiske tryk &
tegning
- sommerhold

intensivt ugekursus
i tegning

TEGNESERIETEGNING
SOMMERHOLD
BEGYNDERE & ØVEDE

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.

Denne uge underviser jeg i alle de
måder at tegne på, som jeg selv
synes er mest givende: Klassisk
naturalistisk tegning og mere dynamisk og ekspressiv tegning. Fælles for det hele er, at vi bevæger os
væk fra omridset omkring tingene
og går på opdagelse i formerne,
overfladen og rummeligheden.
Der bliver skiftet mellem det hurtige
og det langsomt og fordybende.
Vi kommer omkring meget forskellige områder - både landskaber,
ansigter, menneskekroppen, naturalistiske opstillinger og ekspressive øvelser.

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.

Underviser:

Verner Brems

E-mail:

vernerbrems@vernerbrems.dk

Telefon:

2758 5313

Dato:

28.06-02.07.2021
UGE 26

Underviser:

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

Tidspunkt:

09.00-15.00

E-mail:
Telefon:

Pris:

1750 kr.

Dato:

14.06-18.06.2021
UGE 24

Tidspunkt:

09.00-14.30

Pris:

1600 kr.

BEMÆRK:
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. passe partout ndramninger af de færdige
tryk. Medbring gerne kasserede tandbørster,
maletape og arbejdstøj. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

BEMÆRK:
Du skal påregne en materialeudgift på ca.
100 kr. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.
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Underviser:

Line Høj Høstrup

E-mail:

lhhostrup@gmail.com

Telefon:

6166 6119

Dato

05.07-09-07.2021
UGE 27

Tidspunkt:

09.00-14.30

Pris:

1600 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne en materialeudgift ca. 20
kr. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.

SOMMERHOLD 2019
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SOMMERHOLD 2021

S207 21F

4 ugers SOMMER
KUNST- og
Designskole
Igennem 4 uger kan du få afprøvet dig selv og dygtiggjort dig indenfor
forskellige discipliner: rummelig tegning, perspektivtegning, farver, skitsering, croquis, portræt, komposition, collage og abstraktion.
På kurset vil du starte med at dykke ned i håndværket og du vil gradvist
blive i stand til at omsætte teknikerne til utraditionelle visuelle udtryk, billeder eller små designopgaver.
Dette kursus kræver ingen forkundskaber og er både for begyndere og
mere erfarne tegnere. Kurset er velegnet for dig, der gerne vil bruge sommeren på at fordybe dig i tegning, kunst og design. Sammen med ligesindede, i et kreativt miljø vil du prøve dig selv af inden for mange forskellige
kreative områder. Du vil lære meget i mødet med underviserne Fadavi og
Lærke, fra vores anerkendte dagskole for unge, der ønsker at forberede
sig til at søge ind på landets arkitekt- og designskoler.

Underviser:

Fadavi og Lærke Balslev

E-mail:

laerkebalslev@gmail.com

Dato

17.05 til 11.06.2021

Tidspunkt:

9.00-14.30
Undervisning mandag til fredag
(undtaget i pinse, her er der ikke undervisning).
Der er mulighed for selvstudie og fordybelse hverdag indtil kl. 22.00.

Pris:

4300 kr.
(Rabatpris: 3500 kr. - Mulighed for rabetpris, se s. 27)

BEMÆRK:
Du skal påregne en udgift til materialer på cirka 600-700 kr., som afregnes direkte med underviser. Det er udgift til fællesmaterialer, du skal bruge på kurset i de 4 uger: Papir, fælles farver,
croquis-model, farvekridt m.v. Her får du alt som er nødvendigt for at følge holdet, og kan evt.
supplere med yderligere materialer, hvis du får lyst til det. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.
Rabatpris:
For arbejdsledige, pensionister, studerende m.v. i Aarhus Kommune. Du skal dog først tilmelde
dig og betale fuld pris. Rabatten refunderes først når du har sendt gyldig dokumentation til:
post@kunstogdesign.dk. Læs mere på s. 27
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Livet på skolen

faglighed / fordybelse /
fællesskab / UDTRYK /
mod til at fejle /
22
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KUNST &
PÆDAGOGIK
NY SPÆNDENDE 1-årig
KUNSTNERISK EFTERUDDANNELSE FOR DIG,
DER VIL FLYTTE MENNESKER VIA KREATIVITET
24

Kunst og Pædagogik
1 årig Efteruddannelse
- Et forløb for dig, der
ønsker nye arbejdsmæssige
kompetencer i kunst & pædagogik
SKRÆDDERSYET TIL
Pædagoger, lærere i folkeskolen, ungdomsskoler, billedskoler,
gymnasiet, HF mv. Forløbet kan også være relevant for billedkunstnere, designere, museumspædagoger m.fl.

DU VIL BLIVE UNDERVISt AF Cand. pæd. psyk.
og billedkunstner Sine Weissschädel
SAMT forskellige billedkunstnere, som er
fast tilknyttet Skolen for Kunst & Design
Du vil blive undervist i:
• Komposition
• Tegning & skitsering
• Akvarel
• Collage & akrylmaleri
• Grafisk Tryk
• Idé proces

• Didaktik og kunst som formidling
• Design og idé-udvikling
• Praktisk anvendelse
• Kreative metoder og teori.
• Vurdering & selektion
• Didaktiske analyser og løsningsmodeller

Underviser:

Sine Weisschädel

Kursusstart:

Efteråret 2021 (September)

Tidspunkt:

9 weekender (Fredag kl. 18-22, lørdag og søndag kl. 10-16)

Pris:

Intropris: 23.000 kr. inkl. en del fællesmaterialer.

InFormationsaften
med tilmelding

torsdag
d. 24. 02.2021
Kl. 19.00-21.00
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Skolen for Kunst & Design,
Klosterport 4a. 8000 Aarhus C
Tilmelding på: post@kunstogdesign.dk

Kurser på godsbanen

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.
DU HØRER FRA OS 8 DAGE FØR
KURSUSSTART
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 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.

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.
Husk det er gratis at parkere i
Aarhus C om søndagen.
RABAT FOR 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 takster; maks. ni timer
pr. uge.
REFUSION AF 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, som 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 indbetalte kursusbeløb.

Kurser på Godsbanen

Kurser på godsbanen

G630 21F

FLERE HOLD

G600 21F

INDESIGN FOR
BEGYNDERE

Photoshop for
Begyndere

Æsker ud af gamle
bøger
- Bogens andet liv

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. Det
kræver ingen forkundskaber med
programmet – kun interesse.
Kurset finder sted på Grafisk Værksted ved indgang G3.

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

Brug de gamle bøger med unikke
og smukke forsider, som ellers
bare smides ud. Skær f.eks. forsiderne af og hjælp dem til at få
et nyt liv i form af små og større
æsker.

Max 10 deltagere

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:

Junie Nasja Bro-Jørgensen

E-mail:

info@junie.dk

Telefon:

2636 6401

Max 10 deltagere

Dato:

25.04.2021

Underviser:

Mark Bysted

Tidspunkt:

10.00–15.30

E-mail:

bys@stofanet.dk

Pris:

750 kr.

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G610 21F
13.02.2021
G620 21F
24.04.2021

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. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

Tidspunkt:

Lørdage 09.00-15.20

Pris:

795 kr.
Incl. fællesafgift til småting

BEMÆRK:
Der er computer på værkstedet. Medbring
selv fotos og usb-nøgle. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.
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4 stykker skæres ud og limes sammen med holdbar lim og elastik
og en gammel knap bruges til
at lukke æsken med, så har du
smukke dekorative gaveæsker
eller et nyt hjem til dine nips.
Lyder det som noget for dig, så
finder kurset sted på Godsbanens
tekstilværksted.
Underviser:

Line Korreborg
Linekorr@hotmail.com

Telefon:

2636 6401

Dato:

Torsdag 11.03.2021

Tidspunkt:

17.00-20.40

Pris:

425 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne udgift til materialer. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

Kurser på Godsbanen

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
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Kurser på godsbanen

SMYKKEKURSER – Ædelmetal
BEMÆRK VI KØRER MED MEGET SMÅ
HOLD MED MAX. 4 deltagerE
LAV DINE eGNE sølvsmykker med
Guldsmed Pia Rauff

FLERE HOLD

FLERE HOLD

FLERE HOLD

SMYKKEworkshop
INTRO

TEKNIKKER & DESIGN
SMYKKER - TRIN 1

SMYKKEDESign MED
STØBNING - TRIN 2

I et kreativt miljø på Godsbanens
accessori værksted lærer du de
klasisske guldsmedeteknikker og
brugen af guldesmedværktøj.

Bliv fortrolig med klasisske guldsmedeteknikker på 3 onsdage.

Kurset henvender sig til lettere
øvede.

Kurset henvender sig til begyndere. I et kreativt miljø, byder kurset
på introduktion af smykkeværkstedet. Gennem fremstilling af en
ring, en amulet og ørestikker lærer
du opmåling, savning, formning,
lodning og overfladebehandling.
Efter de faste øvelser, er der mulighed for at arbejde videre med
dine egne smykke ideer.

På kurset er det muligt at udvikle
egne smykkedesigns. Opbygning
med tråd eller sandstøbning.
Fx lave modeller i formblok, eller
du kan lave aftryk af eksisterende
objekter.

I praksis gennemgås udførelsen af
en sølvring, med vægt på opmåling, bukning, lodning og overfladebehandling.
Underviser:

Guldsmed Pia Rauff

E-mail:

piarauff@gmail.com

Telefon:

3069 5071

FLERE HOLD
G990 21F
G991 21F
G992 21F
G993 21F

09.02.2021
16.03.2021
13.04.2021
18.05.2021

Tidspunkt:

9.30-13.15

Pris:

725 kr.

BEMÆRK:
Fast materiale udgift på 75 kr. som afregnes
med underviser. Herudover er der mulighed
for at købe sølv i tråd, plade eller halvfabrikata. Ligeledes er det også muligt selv at bringe
materialer. Materialeudgift afhænger derfor
af dit personlige forbrug. Materialeliste sendes
ca. 8 dage før kursusstart.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

FLERE HOLD
G934 21F
G935 21F

23.02, 02.03 og 09.03.2021
20.04, 27.04 og 04.05.2021

Tidspunkt

9.30-13.15

Pris:

1875 kr.

BEMÆRK:
Fast materiale udgift på150 kr. som afregnes
med underviser på stedet. Herudover er der
mulighed for at købe sølv i tråd, plade eller
halvfabrikata. Materialeliste sendes ca. 8
dage før kursusstart.
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Efter støbningen, efterbearbejdes
til færdigt smykke.

Underviser:
E-mail:
Telefon:

Guldsmed Pia Rauff
piarauff@gmail.com
3069 5071

FLERE HOLD
G940 21F
G941 21F

23.03, 30.03 og 06.04.2021
25.05, 01.06 og 08.06.2021

Tidspunkt

9.30-13.15

Pris:

1875 kr.

BEMÆRK:
Fast materiale udgift 75 kr. som afregnes med
underviser på stedet. Derudover kan der
købes materialer efter behov. Materialeliste
sendes ca. 8 dage før kursusstart.

Kurser på godsbanen

FLERE HOLD

SMYKKER UDFØRT I
SØLVTRÅD

Dette kursus henvender sig til
begyndere og let øvede.
Du kommer til at lave smykkedesign og afprøve mulighederne
med sølvtråd i forskellige profiler.
Der arbejdes udelukkende med
tråd og guldsmedteknikker som
lodning og overfladebehandling

Underviser:

Guldsmed Pia Rauff

E-mail:

piarauff@gmail.com

Telefon:

3069 5071

G942 21F:
G943 21F

Tirsdag 15.06.2021
Tirsdag 22.06.2021

Tidspunkt:

9.30-13.15

Pris:
725 kr.
		
BEMÆRK:
Fast materialeudgift på 100 kr. som afregnes
direkte med underivser. Herudover kan der
købes efter forbrug og behov.
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Kurser på godsbanen

SPÆNDENDE KURSER PÅ
TEKSTil- og
serigrafiVÆRKSTEDET

FLERE KURSER

FLERE KURSER

G703 21f

RAMMETRYK /
SERIGRAFI

SYKURSUS:
DIY UPCYCLE
SEWING

designproces. fra
idé over collage til
transfertryk

På dette kursus får du en introduktion til 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.

Med DIY Designer Saskia Kjellström udvikler du her sykompetencer ved hjælp af upcycling
projekter. Alle kan deltage uanset
tidligere viden om at sy. Vi syr tilbehør og nyt tøj fra genbrugsmaterialer og brugt tøj. Kursets intention
er at udvikle den enkelte deltagers viden om at sy, samtidig med
at vi inspirerer hinanden i gruppen
og deler tips og tricks. Få gode
idéer og støtte til egne projekter.
Vi kigger på hvad hvad man skal
købe nyt og bliver meget klogere
på hvad skal man overveje, når
man syr / re-ducerer / forstørrer
tøj. På hvilke måder kan man let
genoplive gammelt tøj.

På dette kursus vil vi arbejde med
designproces hvor der tages 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. 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:

Inge Marie Pallesen

Mail:

ingemariepallesen@gmail.com

Telefon:

3048 0992

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G730 21F
24.01.2021
G731 21F
24.04.2021
Tidspunkt:

10.00-14.35

Pris:

795 kr.

BEMÆRK:
Der er mulighed for at leje rammer på Godsbanen. Der må påregnes en ekstra materialeudgift på mellem 125 og 250 kr. afhængig
af individuelt forbrug. Materialeliste udsendes
ca. 8 dage før kursusstart.

Underviser:
Mail:

Saskia Kjellström, DIY Designer
www.saskeye.com
instagram @saskeyestudios.

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G720 21F
21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 25.02
og 04.03.2021
G721 21F
18.03, 25.03, 08.04, 15.04, 22.04
og 29.04.2021
Tidspunkt:

Torsdage 18.00-20.45

Pris:

1850 kr.

BEMÆRK:
Eget stof og andre materialer til projektet skal
medbringes, og du er meget velkommen til at
medbringe din egen symaskine, hvis du har
en. Godsbanen har alle andre nødvendige
syværktøjer. Materialeliste udsendes ca. 8
dage før kursusstart.
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Underviser:

Caroline Middelboe

Mail:

chmiddelboe@hotmail.com

Dato:

Søndag 11.04.2021

Tidspunkt:

11.00-14.40

Pris:
475 kr.
Max 6 deltagere
BEMÆRK:
Der må påregnes en udgift til fælles materialer på 75 kr. – 100 kr. samt ekstra materialeudgift til individuelt forbrug. Materialeliste
udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

FLERE KURSER

G706 21F

G707 21F

Tie Dye og Shibori
teknikker

Collagebøger

Papirmageri –
lav dit eget papir

På dette kursus vil vi arbejde med
tekstile teknikker og vikle metoder, så som Tie Dye, Shibori og
Batik, hvor vi indfarver tekstilerne i
farvebade. At arbejde med disse
teknikker er en 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. Du får
hermed dit helt eget unikke design med dig hjem. En spændende og kreativ dag hvor vi kan skabe unikke tekstilmønstre sammen.

Skab dine helt egne og unikke
bøger på dette kursus. Bøgerne
laver du udelukkende af bæredygtige materialer, det kan
være gammelt tapet, pap fra en
morgenmadpakke eller et lagen.
Bogomslaget males og trykkes på
med mønstrer. Siderne i bogen vil
være en blanding af nodepapir,
sider fra gamle bøger m. Tekst og/
eller billeder. Herimellem andet
papir som indfarves 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, isætte dine egne producerede kuverter samt fif til hvordan
der bliver ekstra plads til skriv, billeder mm.

Nu kan du lære at lave dit helt
eget papir af papirrester og siderne 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 stor balje,
tilsættes evt tørrede blomster,
bladguld, glimmer mm hvorefter
pulpen sies igennem rammer
med ståltrådsnet, lægges ud på
stof, rulles godt og tørres.

Underviser:

Caroline Middelboe

Mail:

chmiddelboe@hotmail.com

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G704 21F
Søndag 07.03.2021
G705 21F
Søndag 09.05.2021

Underviser:

Line Korreborg

Mail:

linekorr@hotmail.com

Tidspunkt:

Datoer:

2 lørdage:
20.02 og 27.02.2021

Tidspunkt:

12.00-15.40

Pris:

895 kr.

11.00-15.35

Pris:
495 kr.
Max 6 deltagere
BEMÆRK:
Der må påregnes en udgift til fælles materialer på 120 kr. – 180 kr. samt ekstra materialeudgift til individuelt forbrug. Materialeliste
udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

BEMÆRK:
Der må påregnes udgift til materialer. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.
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Underviser:

Line Korreborg

Mail:

linekorr@hotmail.com

Dato

17. 04.2021

Tidspunkt:

12.00-15.40

Pris:
475 kr.
Max 8 deltagere

BEMÆRK:
Der må påregnes udgift til materialer. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

KERAMIK PÅ GODSBANEN

Flere Hold

FLERE HOLD

G891 21F

DREJEKURSUS i
LER

Kursus i pladeteknik

Dekorationsteknikker I LER
- VÅDT OG tørT

På dette kursus vil du blive meget
klogere på ler og drejeskiven.
Tre dages intensivt drejekursus
med kun 6 elever på holdet.
Der arbejdes med de grundlæggende drejeteknikker: centrering,
optræk og formgivning.

Pladeteknik har den fordel, at man
ikke er afhængig af en drejeskive.
Teknikken egner sig især til kantede emner, det være sig æsker og
fade, skåle mm., men 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 lågkrukker/lågæsker sådan at låg og
bund ikke brænder sammen.

Der kan være mange fordele ved
at dekorere på keramik. F.eks. kan
man opnå mere dybde i
overfladerne når dekorationen
”kigger igennem” glasuren eller
skaber farvenuancer sammen
med glasuren. 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 dekorationsteknikker f.eks. vådt i vådt begitning, 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 forglødede skærv.

Udover de elementære drejeøvelser ser vi på formsprog, funktion,
æstetik og drejningens udtryk.
Underviser:

Lone Simonsen

Mail:

lohs78@gmail.com

OBS. SAMME
G895
G896
G897

KURSUS FLERE DATOER:
12., 13. og 14.03.2021
19., 20. og 21.03.2021
26., 27. og 28.03.2021

Tidspunkt:

Fredag 14.00-17.40
Lør- & søndag 10.00-13.40

Pris:

1995 kr.
Maks. 6 deltagere.

BEMÆRK:
Der skal beregnes udgift til materialer. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før kursusstart.

Underviser:

Birthe Morberg

Mail:

bmorberg@gmail.com

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G890 21F
Weekend 20.02 og 21.02.2021
G891 21F
Weekend 26.06 og 27.06.2021
Tidspunkt:

10.00-14.35

Pris:

795 kr.

BEMÆRK:
Materialeudgifter: ca 200 kr for ler. Hvis du
senere ønsker at få dine ting forglødet og
glasurbrændt, skal der påregnes yderligere
udgifter + egen opfølgning på Formværkstedet. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.

Underviser:

Birthe Morberg

Mail:

bmorberg@gmail.com

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G898 21F
Weekend 27.02 og 28.02.2021
G899 21F
Weekend 19.06 og 20.06.2021
Tidspunkt:

10.00-14.35

Pris:

795 kr.

BEMÆRK:
Der skal påregnes materialeudgift på ca.
100 kr. Materialeliste udsendes ca. 8 dage før
kursusstart.
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Klosterport 4a, 8000 Aarhus / 86 182 182 / post@kunstogdesign.dk

