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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

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?

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

FORBEREDELSE  
TIL ARKITEKT- & DESIGNSKOLER 
– FAGLIGHED & PERSONLIGHED

9 UD AF 10 KOMMER IND PÅ DERES 
DRØMMEUDDANNELSE

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

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

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

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

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

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

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 resul-
tater jo ikke kommer af sig selv.  

Du vil opleve et intenst, inspireren-
de studiemiljø, da vi kun søges af 
seriøse og målrettede unge. Du vil 
blive fulgt hele vejen af 2 faste læ-

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

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

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

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) 

rere. Mange venskaber er i årenes 
løb blevet knyttet på skolen. Vi har 
arrangementer, hvor tid-
ligere 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 kom-
met ind, men også efter endt vide-
regående uddannelse.

START 2 GANGE OM ÅRET

Vi henviser her til vores hjemmeside, hvor du 
finder priser og datoer for de forskellige seme-
stre på dagskolen. 

Se mere på:  www.kunstogdesign.dk

Reservation:  Du kan altid 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: 
SEND EN OS EN MAIL:  
post@kunstogdesign.dk
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CAMILLA MORBJERG,  
STUDERENDE PÅ VSIUAL FASHION COMMUNICA-
TION, TEKO OG TIDLIGERE ELEV PÅ DAGSKOLEN

“ DET ER ALLE 
PENGENE VÆRD 
OG MERE TIL. 
ENORMT LÆRERIGT 
PÅ ALLE MÅDER. 
JEG VAR ET NYT 
MENNESKE EFTER. 
DEN BEDSTE 
INVESTERING 
NOGENSINDE.”

6



TEGNESERIER  
UGEKURSUS I  
SOMMERFERIEN

S105 20F

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

Kurset henvender sig til begyndere 
såvel som øvede. 

Underviser: Line Høj Høstrup

E-mail: lhhostrup@gmail.com

Telefon: 6166 6119

Dato: UGE 28
 06.07 til den 10.07.2020

Tidspunkt:   10.00-15.30

Pris:            1500* kr.  / 30 uv-timer
 Rabat (kommunens takst)  
 til studerende m.v. Send
 dokumentation på mail.
  
BEMÆRK: 
Medbring egne tegnematerialer, dog ikke 
papir. Der skal påregnes udgift til papir, som 
afregnes direkte med underviseren.

S110 20F

FRA SKITSE &  
TEGNING TIL FÆRDIGE 
GRAFISKE TRYK

Vi arbejder med tegneøvelser og 
opgaver om formiddagen, og 
bearbejder dem til tryk om efter-
middagen. I løbet af fem dage 
kommer vi omkring forskellige 
3 trykketeknikker: Dyb-, høj- og 
plan-tryk. Collografi til dybtryk, xe-
rolitografi til plantryk. Afmaskning-
steknik blandet med foto og per-
sonlig streg til trykplade og højtryk, 
hvor vi kombinerer de forskellige 
trykteknikkers udtryk. Tag arbejdstøj 
på/med.

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

Weekend:  29.06-03.07.2020 
 UGE 27

Tidspunkt:  09.00-15.05

Pris: 1650,-
 
BEMÆRK:
(*) Rabat til studerende, pensionister, arbejds-
ledige m.v. med bopæl i Aarhus Kommune. 
Der afregnes 100 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 kobber-
trykspapir, 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). 

SOMMERAKVAREL 
(ABSTRAKT) OG DEN 
LEVENDE MODEL

S120 20F

Intet mindre end fem 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, bevæ-
gelsen, stemningen, det flydende 
og lader det løbe. Vi finder kon-
sistensen og arbejder med at se 
pigmenterne skabe en levende 
akvarel. Meld dig til i god tid, så 
jeg får mulighed for at skaffe den 
bedste model til kurset. 

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

Dato: UGE 25 /15.06-19.06.2020

Tidspunkt:   10.00-15.30

Pris:            1575 kr. 
 (*) MULIGHED FOR RABAT
 
BEMÆRK:
(*) Rabat til studerende, pensionister, arbejds-
ledige m.v. med bopæl i Aarhus Kommune. 
Du skal først tilmelde dig og betale fuld pris. 
Husk der er ekstra udgift til model på cirka 
300-450 (afhænger af antal)  plus til indkøb af 
papir, som du selv skal købe.

S160 20F

En workshop der giver dig mulig-
hed 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.  
 
En workshop der vil udfordre pa-
pirmediet til der yderste og lege 
med at skabe skulpturelle og 
tredimensionelle værker - alt i alt 
collage!

Underviser:  Julie Rose

E-mail: Julie-rose@live.dk

Dato: 22.06-26.06.2020  
 UGE 26

Tidspunkt:   kl. 10.00-15.30

Pris:  1575 kr. *

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

(*) Rabatmulighed. Refunderes ved at sende 
en mail til kontoret med dokumentation. 
Kommunens gældende takster. 
 

KUNSTNERISK UDTRYK-
MED COLLAGE  
- INCL. 3D COLLAGE

SLÅ DIG LØS MED  
TEGNING I SOMMEREN 
2020

S140 20F

Denne uge underviser jeg i alle de 
måder at tegne på, som jeg selv 
synes er mest givende: Klassisk 
naturalistisk tegning og mere dy-
namisk og ekspressiv tegning.  
Fælles for det hele er, at vi bevæ-
ger os væk fra omridset omkring 
tingene og går på opdagelse i 
formerne, overfladen og rumme-
ligheden. Der bliver skiftet mellem 
det hurtige og det langsomme og 
fordybende. Vi kommer omkring 
meget forskellige områder - både 
landskaber, ansigter, menneske-
kroppen, naturalistiske opstillinger 
og ekspressive øvelser. Kurset vil 
give dig et nyt blik på dine egne 
tegninger. 

Underviser:  Junie Nasja Bro-Jørgensen

E-mail: info@junie.dk

Telefon: 2636 6401

Dato: 15.06-19.06.2020  
 UGE 25 

Tidspunkt:   10.00-15.30

Pris:            1575 kr. / 30 undervisningstimer
 
BEMÆRK:
Du skal påregne udgift til model m.m. - cirka 
300 - afhængigt af antal deltagere. En liste 
over tegnematerialer udsendes cirka 8 dage 
før start.  
(*) Rabat til studerende, pensionister, arbejds-
ledige m.v. med bopæl i Aarhus Kommune. 

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

S115 20F

Akvarellens muligheder er mang-
foldige, - strækkende sig fra det 
fine, lette poetiske udtryk til det 
ekspressive, dramatiske og far-
vestærke. Der er på dette kursus 
plads til at arbejde individuelt og 
personligt med netop dine præ-
ferencer.   Med udgangspunkt 
i portrætstudier vil vi arbejde 
med akvarellen som selvstændig 
udtryksform. Der bliver tid til fordy-
belse og mulighed for at arbejde 
på store formater.  Har du tegneer-
faring er det selvfølgelig en fordel, 
men ingen betingelse. Eneste for-
udsætning er lysten til at udforske 
akvarellens muligheder. 

Underviser:  Billedkunstner Lis Bramsen

E-mail: bramsenlis@gmail.com

Dato: 16. og 17.05.2020

Tidspunkt:   kl. 10.00-15.30

Pris:  975,00

BEMÆRK: 
Du skal påregne udgift til model cirka 150,- af-
hængigt af antal deltagere.
En liste over materialer og redskaber udsen-
des ca. en uge før kursusstart. 

*= Rabatmulighed. Refunderes ved at sende 
en mail til kontoret med dokumentation. 
Kommunens gældende takster. 
 

SOMMER  
PORTRÆTSTUDIER  
I AKVAREL

8 9

SOMMERFERIE MED FÆLLESKAB 
OM KREATIVT INDHOLD?  
- JA SÅ FINDER DU SPÆNDENDE MULIGHEDER HER



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

Du vil på skift møde de 2 faste lærere fra dagskolen, der vil 
tage dig igennem et forløb med fokus på at SE og TEGNE.
Du vil kunne lege med følgende tegnediscipliner: Rumlig 
tegning, perspektivtegning, farver, skitsering.  Der vil også 
blive mulighed for at afprøve spændende og anderledes 
tegne-metoder og anderledes måder at arbejde med 
dit kreative udtryk og tegningen. Du vil også komme til at 
arbejde med studier af menneskekroppen (croquis) og 
portræt (model).  Hvis vejret tillader det tegner vi også 
byrum eller andet aktuelt ude i byen. Kurset kræver ingen 
forkundskaber og er for både begyndere og mere erfarne 
tegnere, der i sommerferien gerne vil fordybe sig. Det er et 
forløb, der er meget velegnet for dig, der overvejer en frem-
tid indenfor den kreative verden f.eks. arbejde med design/
arkitektur - Måske som en smagsprøve på vores dagskole, 
der starter i august 2020? Men også velegnet for dig, der 
gerne vil have dine tegnefærdigheder opkvalificeret i et 
koncentreret og intensivt forløb i de bedste hænder.

Underviser: Fadavi & Lærke Balslev

E-mail: lærkebalslev@gmail.com

Dato: 3 uger. Der undervises følgende datoer::
 
 25.05-29.05.2020 
 02.06-5.06.2020 (Ikke undervising i pinsen) 
 08.06-12.06.2020
 
Tidspunkt: kl. 9.00-14.30
 
Pris:            3000 kr. (Mulighed for rabat efter kommunens takst for 
 studerende m.v. mod gyldig dokumentation)

BEMÆRK:
Du skal forvente en udgift til materialer på  
cirka 600-700 kr. Der afregnes direkte med 
underviser oveni kursusbeløbet.

MAJ & JUNI ´20

MØD DESIGNER LÆRKE  
BALSLEV & BILLEDKUNST-
NER FADAVI 
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S100 20F

PRØV 3 UGERS SOMMERKUNSTSKOLE  I DEN GAMLE CHOKOLADEFABRIK 
KUNST & DESIGN FOR 
FAMILIEN SAMMEN 
- LAV ET FÆLLESVÆRK

S130 20F

Sammen med dit barn eller bar-
nebarn kan du prøve en mini 
designproces på dette års familie 
sommerkursus. Børn og voksne 
skal sammen tegne og male både 
dyr, mennesker, legetøj, blande 
farver og sammen skabe et værk. 
Vi arbejder med billeder inspireret 
fra opstilling til fantasi med forskel-
lige metoder. Sammen med de 
to undervisere vil børn og voksne 
blive guidet i at transformere de 
færdige værker til et design i by-
rummet. Kurset vil slutte af med 
en lille udstilling og værkerne kan 
tages med hjem. 

Underviser:   På skift vil du møde Fadavi og  
 Lærke Balslev.
  
E-mail: laerkebalslev@gmail.com

Dato: Den 29.06-07.03/ Uge 27

Tidspunkt:   9.00-14.30

Pris:            650 pr. deltager uanset alder.
 
BEMÆRK:
Kurset er tilrettelagt for børn i aldersgruppen 
6-9 år sammen med voksne. Ring evt. om der 
kan laves dispensation.  
 
Materialepris:  
300kr pr. par: 1 barn og 1 voksen 
Hvis I deltager 2 voksne og 2 børn eller  
1 voksen og 3 børn bliver det 2 x 300kr. 



V KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

MODETEGNING

K936 20F 

Vi starter fra bunden med at tegne 
efter en model, for at få erfaring 
med hvordan kroppen hænger 
sammen i modepositurer. Herefter 
går vi videre til at se mere illustra-
tivt på det og lærer at overdrive 
og ændre på stillingerne, for til 
sidst at blive fortrolige med flere 
forskellige måder at tegne på. 
Kurset tager udgangspunkt i den 
enkelte elevs personlig streg, der 
bliver fremelsket igennem forløbet. 
Vi tegner primært efter påklædt 
model, men vi har også aftener, 
hvor jeg gennemgår en række 
forskellige tegneteknikker.  
Kurset henvender sig både til  
begyndere og øvede tegnere,  
der gerne vil prøve en ny måde  
at tegne mennesker på.

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

Dato: 20.02, 05·03, 12.03, 19.03, 26.03,
27.02, 02.04

Tidspunkt:  Torsdage kl. 19.00-21.45

Pris:           1400 kr. 

BEMÆRK:
Modeludgift cirka 250-300 - afhænger af antal.

PERSPEKTIV 
TEGNING 

K937 20F

På kurset får du forståelse for at 
kunne se og tegne dybde og  
rumlighed. Der tages udgangs-
punkt i de elemtære principper 
inden for perspektiv og konstrukti-
on. 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 fri-
håndstegning og skravering.
Velegnet for dig, der overvejer 
vores dagskole eller måske afprø-
ve om det er dig at søge ind på 
arkitektskole.

Underviser: Fadavi

E-mail: fadavi@fadavi.dk

Telefon: 4073 4182

Dato: 19.02, 26.02, 04.03, 11.03, 18.03,  
25.03, 1.04

Tidspunkt: Onsdage kl. 19.00-21.45

Pris:           1400 kr. * / 21 timer 

BEMÆRK:
Materialeudgift cirka 75,- kr-100 kr. som  
afregnes direkte med underviser.

TEGNEHOLD
NØRDERI MED BLYANT

K935 20F

På dette kursus forenes tegning 
med fortællelyst i tegneseriefor-
matet. Igennem små ugentlige 
opgaver gennemgår vi tegnese-
rieprocessen med idéudvikling, 
layout, skitse og rentegning.  
Vi skal skabe mange små historier 
og vil træne fortælleteknik inden-
for flere forskellige genrer. Til slut vil 
du have en god fornemmelse for 
skabelsesprocessen og værktøjer-
ne til at kunne skabe dine egne 
mini-tegneserier.

Kurset henvender sig til begyndere 
såvel som øvede.

Underviser: Line Høj Høstrup

E-mail: lhhostrup@gmail.com

Telefon: 6166 6119

Dato. 18.02, 25.02, 03.03, 10.03, 
17.03, 24.03, 31.03, 07.04

Tidspunkt:  Tirsdage kl. 19.00-21.45

Pris:           1295 kr.  / 24 undervisningstimer

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

TEGNESERIE TEGNING 

3-årig gymnasial uddannelse, samtidig med

at du udlever dine kreative ambitioner

HF KUNST & DESIGN

Læs mere på aarhushfogvuc.dk/kunst_og_design eller 
kig forbi ÅBENT HUS lørdag den 18. januar 2020 kl. 10-12

HF Kunst & Design

starter i august 2020

og afsluttes i juni 2023
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

Vi fortsætter succesen med Drop in croquis, hvor du kan komme og 
tegne løs. Alle er velkomne, både begyndere og øvede. Vi arbejder 
med levende model, hvor der vil være en underviser, der sætter opga-
ver igang og som giver individuel kritik. 
OBS. Du skal selv medbringe materialer: A3 papir, blyanter,  
kridt m.m.   

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.  

K420 20F søndag den 05.01.2020
K421 20F søndag den 02.02.2020
K422 20F søndag den 01.03.2020
K423 20F søndag den 03.05.2020
(Der er påskeferie i april).

Tidspunkt: kl. 13-15.45  (3 undervisningstimer).
Pris:           100 kr. pr. gang.  
Undervisere: Tegnelærere tilknyttet skolen for Kunst & Design
Hvor: Skolen for Kunst & Design, Klosterport 4a. 8000 C.

OBS. BEGRÆNSET ANTAL PLADSER:
Der er et begrænset antal pladser. Vi lægger 15 pladser ud, som kan 
bookes på forhånd via nettet (senest fredagen før), og herefter lukker 
vi cirka 12 personer ind på selve dagen uden forudgående tilmelding.
Du betaler her ved fremmøde via mobilepay.

EKSPERIMENTERENDE 
CROQUIS 

K950 20F

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

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

Vi vil arbejde med forskellige ma-
terialer 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: 06.01, 13.01, 20.01, 27.01, 03.02

Tidspunkt: Mandage kl. 19.00-21.45

Pris:           950 kr.

BEMÆRK:
Udgift til model cirka 200-300,-  
(afhænger af antal elever).

Her får du klassisk croquis og por-
træt og en efterfølgende mulig-
hed for at eksperimentere. Du mø-
der forskellige tilgange til croquis 
og du møder 2 underivsere.

Du får en pakke med kurset: Klas-
sisk Croquis og portræt og kurset 
i eksperimenterende croquis og 
portræt.

Underviser: Fadavi &
Junie Bro-Jørgensen

E-mail: info@junie.dk

Telefon: 2636 6401

Dato: Se datoer på holdnumrene: 
K940 20F og K950 20 F

OBS: Læs mere om holdende under 
K940 20F og K950 20 F

Pris:           1.700,-
Du får kr. 200 i rabat ved 
køb af begge hold i en samlet
pakke.

BEMÆRK:  
Du skal afregne modeludgift  
på begge hold.

KOMPLET PAKKE: 
DE 2 CROQUIS HOLD

K960 20F

MASSER AF CROQUIS

KLASSISK  
CROQUIS & PORTRÆT 

K940 20F

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

Det bliver koncentreret – men 
ikke gravalvorligt og tungt. Vi be-
gynder fra bunden og arbejder 
på at få styr på, hvordan menne-
skekroppen og ansigtet hænger 
sammen, igennem forskellige 
hurtige øvelser, og når der er styr 
på proportionerne, går vi videre til 
langsommere og mere fordyben-
de øvelser.

Materialeliste fremsendes cirka 
8 dage før kursusstart. 

Underviser: Junie Bro-Jørgensen

E-mail: info@junie.dk

Telefon: 2636 6401

Dato: 17.02, 24.02, 02.03, 09.03, 16.03

Tidspunkt: Mandage kl. 19.00-21.45

Pris:           950 kr. *  

BEMÆRK:
Udgift til model cirka 200-300,-  
(afhænger af antal elever).

DROP-IN CROQUIS MED UNDERVISER

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

K855 20E K860 20E

GRAFISKE TRYK- 
COLLOGRAFI &  
XEROLITOGRAFI

PORTRÆTMALERI 
-MED ET TWIST

Weekendkursus med ekspressivt 
portrætmaleri.  Teknikker til por-
trættering og forskellige stilarter 
introduceres. Øvelser og opgaver 
fra lyrisk fabuleringer til naturalis-
tiske gengivelser. Alle kan være 
med - begyndere og fortsættere. 
 
Billedkunstner og grafiker Verner 
Brems har tidligere afholdt por-
trætkurser ved Kunstmuseet Trap-
holt og Aros. 

Dette kursus foregår på Fjords-
gade Skole i Aarhus.

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

Weekend:   14. - 15.03.2019

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.

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

Kurset foregår i skolens lokaler i 
Klosterport.

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

Weekend:  18. og 19.04.2019

Tidspunkt:  09.00-15.05

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. 

*= Rabatmulighed. Refunderes ved at sende 
en mail til kontoret med dokumentation. 
Kommunens gældende takster. 

K971 20F

Akvarellens muligheder er mang-
foldige, - strækkende sig fra det 
fine, lette poetiske udtryk til det 
ekspressive, dramatiske og far-
vestærke. Der er på dette kursus 
plads til at arbejde individuelt og 
personligt med netop dine præ-
ferencer.   Med udgangspunkt 
i portrætstudier vil vi arbejde 
med akvarellen som selvstændig 
udtryksform. Der bliver tid til fordy-
belse og mulighed for at arbejde 
på store formater.  Har du tegneer-
faring er det selvfølgelig en fordel, 
men ingen betingelse. Eneste for-
udsætning er lysten til at udforske 
akvarellens muligheder. 

Underviser:  Billedkunstner Lis Bramsen

E-mail: bramsenlis@gmail.com

Dato: 18.01 og 19.01.2020

Tidspunkt:   kl. 10.00-15.30

Pris:  975,00

BEMÆRK: 
Du skal påregne udgift til model cirka 150,- af-
hængigt af antal deltagere.
En liste over materialer og redskaber udsen-
des ca. en uge før kursusstart. 

*= Rabatmulighed. Refunderes ved at sende 
en mail til kontoret med dokumentation. 
Kommunens gældende takster. 
 

PORTRÆTSTUDIER  
I AKVAREL /  
LIS BRAMSEN

MØD BILLEDKUNSTNER
VERNER BREMS ELLER LIS BRAMSEN

HOLD I AKRYLMALERI
MED BILLEDKUNSTNER NIELS FRANK

AKRYLMALERI  
– NY INSPIRATION!

MALERI MED 
NIELS FRANK

K820 20F K830 20F

TIRSDAGSMALERI  
HELE FORÅRET MED 
NIELS FRANK

K840 20F

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

Underviser:  Billedkunstner Niels Frank
E-mail: frankborten@post.tele.dk

Telefon: 4088 3172

Dato: Tirsdage i perioden
 januar til juni 2020. 
 52 undervisningtimer med  
 underviser PLUS mulighed 
 for fælles fordybelse den 
 øvrige tid.  

Nærmere information følger på skolens  
hjemmeside (se under korte kurser).

Pris:  3395 kr. incl. materialer
 Mulighed for rabat efter  
 kommunens regler. Spørg 
 efter tilmelding og betaling. 

Dette weekendkursus vil give dig 
inspiration til at udforske maleriets 
mange muligheder.
Vi undersøger farvernes rolle i det 
maleriske udtryk med fokus på et 
sammenhængende og person-
ligt maleri.
Kurset er lagt an på at vi alle 
bruger de samme farver og ma-
terialer. Du behøver derfor ikke at 
medbringe egne materialer. 
Materialeudgift ca. 200 kr. som 
afregnes direkte med underviser.
Kurset henvender sig til såvel be-
gyndere som øvede.

Dette kursus foregår på Fjords-
gade Skole i Aarhus.

Underviser:  Billedkunstner Niels Frank
E-mail: frankborten@post.tele.dk

Telefon: 4088 3172
 
Dato: 25. og 26. januar 2020

Tidspunkt:   Lørdag og søndag 9.30-15.00

Pris:            1050 kr. / 12 undervisningstimer
 
BEMÆRK: 
Materialeudgift 200 kr. som afregnes direkte 
med underviser. Rabat til studerende, pensio-
nister, arbejdsledige m.v efter regler i Aarhus 
Kommune.
 

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

Underviser:  Billedkunstner Niels Frank
E-mail: frankborten@post.tele.dk
 
Telefon: 4088 3172

Dato: Mandage  i perioden
 januar til juni 2020. 
 52 undervisningtimer med  
 underviser PLUS mulighed 
 for fælles fordybelse den øvrige  
 tid. 
Nærmere information følger på skolens  
hjemmeside (se under korte kurser).

Pris:  3395 kr. incl. materialer
 Mulighed for rabat efter  
 kommunens regler. Spørg 
 efter tilmelding og betaling. 
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På dette kursus får du en introduk-
tion til serigrafi. Du vil lære hele 
processen at kende fra dannelse 
af motiv til færdigt tryk.  Vi vil eks-
perimentere 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.

Max. 8 personer.
 
Underviser:  Inge Marie Pallesen
E-mail: ingemariepallesen@gmail.com
Telefon: 30480992

Dato: Søndag den 15.03.2020

Tidspunkt: kl. 10.00-14.35

Pris:            550 kr. / 5 undervisningstimer 

BEMÆRK:
Der fremsendes informationsbrev før kursus-
start med informationer vedr. materialer. der 
er mulighed for at leje rammer på Godsba-
nen.  Der må påregnes en ekstra materiale-
udgift på mellem 125 og 250 kr. afhængig af 
eget forbrug.

RAMMETRYK / 
SERIGRAFI

G740 20F

KURSER PÅ GODSBANEN KURSER PÅ GODSBANEN

Vi arbejder med læderhåndvær-
kets basisteknikker. Som udgangs-
punkt undervises der i op-skæring, 
kantbehandling, isætning af tryk-
knapper og nitter samt prægning 
af f.eks. navn. 
Emnerne vi arbejder med vil f.eks. 
være nøgleringe, bælter, bordskå-
nere eller musemåtter.
6 deltagere er der plads til på det-
te hyggelige hold.

Underviser:  Stuart Harvey
E-mail: skotteknive22@gmail.com
Telefon: 3011 6931

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G801 20F 17.02.2020
G802 20F 02.03.2020
G803 20F 18.05.2020

Tidspunkt:  Mandag 17.30-21.10

Pris:            475 kr. / 4 undervisningstimer

BEMÆRK:
Materialeudgift efter forbrug.

FLERE HOLD

LÆDERWORKSHOP 
FOR BEGYNDERE

Der forudsættes at man kender til 
læderhåndværkets basisteknikker. 
Der undervises i op-mærkning til 
syning d.v.s. markering, syle- og 
forkearbejde samt syning.
Emnerne vi arbejder med vil f.eks. 
være kort- eller mobilholder, mønt-
pung, bælter og hunde-halsbånd.
6 deltagere er der plads til på det-
te hyggelige hold.

Underviser:  Stuart Harvey
E-mail: skotteknive22@gmail.com
Telefon: 3011 6931

Dato: 25.05.2020

Tidspunkt:  Mandag 17.30-21.10

Pris:            475 kr. / 4 undervisningstimer

BEMÆRK:
Der må beregnes ekstraudgifter til materialer/
tilbehør, efter forbrug..

G895 20F

LÆDERWORKSHOP

SPÆNDENDE KURSER PÅ TEKSTIL- 
OG SERIGRAFIVÆRKSTEDET
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KURSER PÅ GODSBANEN KURSER PÅ GODSBANEN

På dette kursus vil du lære at dreje 
efter pottemager metoden. Det 
betyder 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 dre-
jeskiverne. Dog skal man ikke 
regne med at man under kurset 
vil få en masse produkter med 
hjem. Til gengæld vil kursisterne 
få en masse erfaring i arbejdet på 
drejeskiven. Da kurset foregår på 
Godsbanen, vil det også være en 
introduktion til keramikværkstedet. 

Underviser er udlært pottemager, 
med alt for mange års erfaring.
Har du specielle ønsker om hvor-
dan man drejer specielle ting, 
f.eks tepotter, ekstra store emner, 
så er det også en mulighed.
 Kurset finder sted i Formværkste-
det. Der skal beregnes materiale-
udgift på cirka 100 kr.

Underviser:  Maj-Britt DIttmer
 (Træffes på Godsbanens form 
 værksted tirsdage 13-18)

OBS. 2 FORLØB MED SAMME INDHOLD
G701 20F Mandag 17.02
 onsdag 19.02 
 torsdag 20.02
G702 20F Mandag 30.03 
 onsdag 01.04
 torsdag 02.04

Tidspunkt: Kl. 9.00-12.40

Pris:            1450 kr. / 12 undervisningstimer 
 
BEMÆRK:
Materialeudgifter ca. 40 kr. (medbringes  
kontant og afregnes direkte med underviser).
Hvis du senere ønsker at få dine ting forg-
lødet og glasurbrændt, skal der påregnes 
yderligere udgifter + egen opfølgning på 
Formværkstedet.

3 DAGES  
DREJESKOLE

FLERE HOLD ACCESORIES  
-ÆDELMETAL  
SØLVSMYKKER 
GULDSMEDE-HÅNDVÆRK  
GULDSMED PIA RAUFF 

LUKSUSHOLD:  
MAX. FEM  
DELTAGERE

INTRO TIL DE MEST  
BASALE TEKNIKKER

I et kreativt værkstedsmiljø, vejle-
des du i at arbejde på Godsba-
nens accessoiry værksted med 
brug af guldsmedværktøjet. I 
praksis gennemgås udførelsen af 
en sølvring, med vægt på opmå-
ling, bukning, lodning og overfla-
debehandling.. 

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

G911 20F: Tirsdag den 11.02.2020
G912 20F: Tirsdag den 10.03.2020
G913 20F: Mandag den 30. 03.2020
G914 20F: Tirsdag den 28.04.2020

Tidspunkt: Tirsdage Kl. 9.30-13.10 
 Mandage kl. 17.00-20.40
 
Pris:            540 kr. / 4 undervisningstimer 
 
BEMÆRK:
Fast materialeudgift kr. 75.00 udover individu-
el forbrug. 

FLERE HOLD

OPFØLGNING PÅ 
SMYKKEFREMSTILLING 
OG HÅNDVÆRK

FLERE HOLD

En workshop hvor det er muligt 
at samle op på de mest basale 
teknikker til smykke fremstilling. 
Du har måske deltaget på intro 
workshop, eller har lidt kendskab 
til guldsmedhåndværket.  

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

FLERE HOLD:
G920 20F 25.02.2020
G921 20F 24.03.2020

Tidspunkt:  Tirsdage kl. 9.30-13.15  

Pris:            540 kr. / 4 undervisningstimer 

BEMÆRK:
Fast materialeudgift kr. 50,- udover individuel 
forbrug.

SMYKKEDESIGN,  
TEKNIK & VANDSTØB 
- 3 MANDAGE

G901 20F

Et kursus som byder på guld-
smede teknikker, vandstøb og 
smykkedesign. I et kreativt miljø 
vil du blive introduceret til smyk-
keværkstedet og guldsmedetek-
nikker som; Opmåling, savning, 
formning, lodning og overflade-
behandling.  Vi gennemgår bear-
bejdningen af en ring og en amu-
let. Mulighed for vandstøbning 
samt andre eksperimenter. 

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

Dato: Mandage
 20.04, 27.04 og 4.05.2020

Tidspunkt: kl. 17.00-20.40

Pris:            1595 kr. / 12 undervisningstimer

BEMÆRK:
Fast materialeudgift kr. 100,- udover individuelt 
forbrug kr. 100,-s
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KURSER PÅ GODSBANENKURSER PÅ GODSBANEN

FLERE SPÆNDENDE SMYKKEKURSER
MED PIA RAUFF

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

VI SKRÆDDERSYER 
GERNE HOLD HELT  
EFTER JERES ØNSKER

INDESIGN FOR  
BEGYNDERE

PHOTOSHOP FOR  
BEGYNDERE

G630 20FFLERE HOLD

Er I flere der har ønsker til et krea-
tivt kursus i Aarhus, så kontakt os 
endelig.

Vi har også god erfaring med 
kreative arrangementer for kunst-
foreninger mv. - enten på Godsba-
nen eller i den gamle chokolade-
fabrik.
 
Ring og lad os få en uforbindende 
snak på tlf. 86 182 182. 

.

Kurset henvender sig til begynde-
re. Du får en introduktion til pro-
grammet, samt en gennemgang 
af værktøjer, effekter og mulighe-
der. Vi arbejder med opsætning af 
f.eks. visitkort, flyers og brochurer 
samt import af billeder og grafik. 
Du får også gode råd og tips om 
farver, tryk/print og formater.

Det kræver ingen forkundskaber 
med programmet – kun interesse.

Kurset finder sted på Grafisk Værk-
sted ved indgang G3, og tilmel-
ding skal ske senest en uge inden 
kursusstart.

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

Dato: 22.03.2020

Tidspunkt:   Søndag kl.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 kur-
susmateriale, der udleveres på kursusdagen. 
Der bliver fortrinsvist kun undervist i Adobe CC. 
Grundlæggende PC kendskab er nødvendig.

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

Dette kursus henvender sig til dem, 
der endnu ikke føler sig hjemme 
i Photoshop, og som har behov 
for at komme ordentligt i gang 
med programmet. På kurset vil vi 
gennemgå lidt om farveteori, en 
bedre forståelse af det digitale 
mørkekammer, om programmets 
mest basale funktioner og grund-
læggende kendskab til billed-
behandling, samt brugen af lag, 
masker, filter etc.

Kurset finder sted på Grafisk 
Værksted.

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

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:
G601 20F 08.03.2020
G602 20F 24.05.2020

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.

SMYKKEDESIGN, 
SANDSTØBNING & 
EKSPERIMENTER

G937 20F

- spændende kursus forløb, hvor 
der bla. er fokus på sandstøbning

Det er en fordel hvis du har kend-
skab til lettere guldsmedteknikker, 
men begyndere kan også delta-
ge. Du har måske deltaget i tidli-
gere smykkekurser. 

- et mix af fasteøvelser, hvor der er 
tid til at arbejde i dybden, alle kan 
deltage. På forløbet er der mulig-
hed for at arbejde individuelt og 
udføre eget smykkedesign. 

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

Dato: Mandage:
 8.06, 15.06 og 22.06.2020

Tidspunkt: 17.00-20.40

Pris:            1595 kr. / 12 undervisningstimer

BEMÆRK:
Fast materialeudgift udover individuelt forbrug 
kr. 100,-

SPECIALHOLD
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