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FORBEREDELSE
TIL ARKITEKT- & DESIGNSKOLER
– FAGLIGHED & PERSONLIGHED
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 af
vores 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. På skolen
underviser vi i følgende fag:
Klassisk håndværk
(du lærer at tegne og registrere, 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
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(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 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.
KURSUS START 2 GANGE OM
ÅRET: JANUAR OG AUGUST.
VIL DU HAVE DET ULTIMATIVE
FORLØB SÅ ANBEFALER VI 2
SEMESTRE MED START I AUGUST

Tilmelding dagskole:
Send en mai på post@kunstogdesign.dk
eller læs mere på vores hjemmeside, hvor du finder priser og
datoer for de forskellige semestre på
dagskoler og forskellen i indhold.
Se mere på:
www.kunstogdesign.dk
- for dig der vil investere i det
bedste til din fremtid...
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ELEVVÆRKER DAGSKOLEN
- 9 UD AF 10 KOMMER GENNEM NÅLEØJET
OG IND PÅ LANDETS ARKITEKT- & DESIGNSKOLER

Elevværk foråret 2021
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Elevværk foråret 2022
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

MALERI MED NIELS FRANK

8

K840 23F

K830 23F

K750 23F

MALERI
MANDAGE MED
NIELS FRANK

MALERI
TIRSDAGE MED
NIELS FRANK

PORTRÆTMALERI
AKRYLMALERI
-- KATRINE LYCK

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

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

Underviser:

Billedkunstner Niels Frank

Underviser:

Billedkunstner Niels Frank

E-mail:		

frankborten@post.tele.dk

E-mail:		

frankborten@post.tele.dk

Dato:		

*06,02, *20.02, 27.02, *06.03, *20.03,

Dato:		

*07.02, *21.02, 28.02, *07.03, 14.03,

På dette kursus vil vi dykke ned i portrættets mange former. Vi varmer op med en
serie skitser, hvor vi bruger hinanden som
modeller og os selv ved brug af spejl. Vi
lærer om proportioner samt hudens svære toner og kigger på forskellige stile og
teknikker med akryl maling. Dagen efter
arbejder vi med model, hvor vi kan fordybe os i det længere studie. Du vil opdage
flader og sammenhænge, som kan åbne
op for portrættet. Vi arbejder både let
og legende med skitsen samt intenst og
fokuseret med længere studier. Det er en
fordel at have tegnet eller malet før, men
kurset vil give dig en masse redskaber
uanset niveau - Alle er velkomne!

		

27.03, *03.04, *17.04, 24.04, *01.05,

		

*21.03, 28.03, *04.04, 11.04, *18.04,

		

08.05, *15.05, *22.05,*05.06.

		

25.04, *02.05, 09.05, *16.05, *23.05,

Underviser:

Katrine Lyck

		

(*= undervisning m/lærer)

		

30.05, *06.06.

E-mail:		

katlyck@gmail.com

		

FERIE den 13.02, 10.04 og den 29.05.23.

		

FERIE: Den 14.02,

		

		

(*= undervisning m/lærer)

Week-end

29.04 og 30.04.2023

Tidspunkt:

9.30-15.00 (17.00)

		

		

Dage med lærer kl. 9.30-13.10.

Tidspunkt:

9.30-15.00 (1

Tidspunkt:

10.00-15.30

		

Herefter arbejdes selvstændigt

		

Dage med lærer kl. 9.30-13.10.

		

i et med- og modspil med hinan-

		

Herefter arbejdes selvstændigt i et

Pris:

1300 kr.

		

den. Der er mulighed for at fortsætte

		

med- og modspil med hinanden.

		

OBS: Prisen er inklusive model.

		

på basis af oplæg, hvis man har lyst

		

Der er mulighed for at fortsætte til

		

indtil kl. 18.00.

		

senest kl. 18.00, på basis af dagens

BEMÆRK:

		

oplæg, dog undtaget den 30.08, hvor

Der skal påregnes en ekstra udgift til egne farver og

		

der kun kan arbejdes til kl. 16.00.

lærred.

Pris: 		

3195 kr. incl. materialer

		

10 mødegange med lærer.

Pris: 		

3195 kr. incl. materialer

		

10 mødegange med lærer.

KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

KREATIV UDFOLDELSE
I DEN GAMLE CHOKOLADEFABRIK

K995 23F

FLERE HOLD

TEGNE-DAGBOG:
VISUELLE
FORTÆLLINGER

PERSPEKTIVTEGNING

TEGNESERIE
WORKSHOP MED LINE
HØJ HØSTRUP

Hverdagens visuelle fortællinger:
Hvis du savner at tegne mere til hverdag,
så er dette weekendkursus en god indgang til nye tegnevaner og start på et
nyt personligt univers, hvor du løbende
kan slå dig løs med streger og indtryk,
udtryk m.v.

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.

Har du lyst til at prøve kræfter med tegneseriens mangfoldige univers?
Dette week-end kursus henvender sig
til både begyndere og øvede, der gerne
vil tilbringe en weekend i tegneseriens
tegn. Vi vil nå omkring alle de grundlæggende elementer i tegneserie-processen
og skabe vores egne fortællinger. Vi
arbejder med idéudvikling, storytelling,
layout og skitser. Dagene starter med
fælles billedgennemgang og et kort
teoretisk oplæg, efterfulgt af praktiske
opgaver efterfulgt af en eftermiddag
med arbejdsro og fordybelse. Medbring
egne tegnematerialer (dog ikke papir).

Vi skal lege med både illustration og
bogbinding. 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:

Line Høj Høstrup

E-mail:		

line@papertwinstudio.com

Dato:		

Tidspunkt:

Pris:

25. og 26.03.2023

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

Fadavi

E-mail:		

fadavi@fadavi.dk

Line Høj Høstrup’

E-mail:		

line@papertwinstudio.com

Dato:		

08.02, 22.02, 01.03, 08.03, 15.03,

		

22.03, 29.03.2023

FLERE HOLD:

		

OBS: Vinterferie i uge 7.

K962 23F

11. og 12.03. 2023

K963 23F

22. og 23.04.2023

Tidspunkt:

9.00-14.30

Pris:

1050 kr.

9.00-14.30
Tidspunkt:

19.00-21.45

Pris:

1550 kr.

1050 kr.

BEMÆRK:
Du skal påregne mindre ekstra udgift til papir m.v.

Underviser:

Underviser Line Høj Høstrup er vinder af pingprisen og Claus Deleuran-prisen i 2019.

K964 23F

BEMÆRK:
Du skal påregne en udgift til bl.a. at indkøbe ho-

BEMÆRK:

vedlineal ligesom der skal afregnes kr. 70 for fælles

Du skal påregne mindre ekstra udgift til papir m.v.

materialer.
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN
K941 23F

TEGNING I DAGTIMERNE
KLASSISK OG EKSPRESSIV
Et længere tegnekursus i dagtimerne, der kommer omkring tegning
fra flere forskellige vinkler. Vi begynder med klassiske tegneteknikker
som skitsering, proportioner, komposition og skravering, men kommer
også omkring mere ekspressive og personlige måder at tegne på. Her
handler det om at gøre tegningen udtryksfuld og spændende. Det
handler om at afprøve mange forskellige teknikker, der hver især giver
forskellige stemninger. Du får tid til både langsomme, indfølende studier og hæsblæsende impulsive tegninger. Vi tegner bl.a. efter genstande,
natur, mennesker og ansigter, og hvis vejret tillader det, går vi også
udenfor og tegner. Undervejs berører vi også andre materialer som
f.eks. kridt og akvarel, men vægten er på tegning med blyant.
Kurset henvender sig både til begyndere og mere øvede tegnere.
Undervisningen foregår på Fjordsgade Skole. Vi snakker og afstemmer
indhold ved kursusstart.
Underviser:
Mail:			

Junie Bro-Jørgensen og gæstelærere.
info@junie.dk

Dato:			
			
			
			
			

09.02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03,
13.04, 20.04, 27.04, 11.05 og den 25.05.
Mulighed for selvstudie uden lærer: 6.04, 		
04.05
Vinterferie i uge 7.

Tidspunkt:		
			
			
			

9.30-12.15 ( kl. 17.00).
Efter endt undervisning har I
mulighed for fortsat at fordybe jer på basis
af dagens oplæg indtil kl. 17.00.

Pris:			
			
			
			
			

3150kr. (*2940 kr.)
Rabat til studerende, arbejdsledige, og
pensionister. Du skal dog først betale fuld 		
pris og sende os dokumentation på mail. 		
Så refunderer vi efterfølgende beløbet.

BEMÆRK:
Du skal påregne en ekstra udgift til indkøb af akvarelpapir og andre
materialer. Cirka 200 kr.
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

FLERE SPÆNDENDE KURSER
FORÅRET ´23

FLERE HOLD

K856 23F

K857 23F

CROQUIS MED
BILLEDKUNSTNER
FADAVI INKL. MODEL

TEGNING OG NATUR
I SKØN FORENING

REUSE: MIXED MEDIA
& PAP RELIEF

Søndagscroquis. Vi varmer op med mere
traditionel croquis, men bevæger os
lynhurtigt ud i mere og mere leg, komposition eksperimenter med vores streg,
udtryk. Vi arbejder og eksperimenterer
også med andre materialer end blyant.
Vil du tegne croquis og lægger du vægt
på det mere ekspressive og legende er
dette hold for dig.

På dette kursus skal vi nørde tegning
og natur en hel dag. Sammen med Line
Refstrup tegner du skov, landskab, blade, græs m.m.

Kan du se det smukke i det slidte, det
efterladte, overskydende, brugte, tilfældige og uperfekt perfekte? Drømmer
du om at udforske de kunstneriske
muligheder, med genbrugsmaterialer og
mixed media?
Har du lyst til at eksperimentere, blive
inspireret og skabe små illustrative fortællende 3D relief værker med dybde og
poesi? - så er dette kursus noget for dig!
Vi vil fordybe os i materialer, farver, komposition og billedopbygning med brug
af blandede teknikker. Vi vil lave forskellige øvelser, gå på opdagelse efter skatte,
lave små ”pap -portrætter”, æstetiske
del-processer. Alle kan være med.

BEMÆRK: Udgift til model er allerede
indregnet i kursusprisen.
Underviser:

Fadavi

E-mail:		

fadavi@fadavi.dk

FLERE HOLD:

Vi arbejder også med komposition og
skal kreere en lille bog med øvelser i,
som du kan tage med hjem. Vi arbejder
hovedsagelig med pen og farvelægger
med akvarel eller gouache.
Underviser:

Line Refstrup

E-mail: 		

illustration@linerefstrup.dk

Dato:

14.05.2023

Tidspunkt:

10.00-15.30

675 kr.

K935 23F

Søndag den 22.01.2023

K938 23 F

Søndag den 14.05.2023

Pris:		

Tidspunkt:

13.00-16.15

BEMÆRK:

Underviser:

Benedicte Besenbacher

E-mail:		

bdicte75@hotmail.com

Dato:		

03. og 04.06.2023

Tidspunkt:

10.00-15.30

Pris:		

1050 kr.

Du skal påregne en mindre ekstra udgift til materialer.
Pris:

450 kr.

		

OBS. Pris inklusiv udgift til croquis

		model.

		
BEMÆRK:

BEMÆRK:

Du skal påregne en evt. ekstra udgift til fælles materi-

Du skal påregne en mindre materialeudgift på cirka

aler, udover det du papir du selv medbringer til holdet.

75-100 kr. til fællesmaterialer udover medbragte ting.
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

K855 23F

K851 23F

FLERE HOLD

MONOTYPI MED
KATRINE LYCK

NYT I GRAFISK TRYK:
COLLOGRAFI &
CHINE COLLÉ

LINOLEUMSTRYK
- INTRO OG UDVIDET
INTRO

Monotypi er en grafisk teknik med et hav
af muligheder for at opbygge billeder.
Der er teknikker for malere, tegnere og
dem, der er til collage og stencils. Man
kan opnå strukturer direkte fra blade,
tekstiler, plastik og meget mere, som kan
bygges op til både figurative og abstrakte billeder. Vi vil gennemgå de forskellige
teknikker og hvordan de kan blandes.
Kurset vil give dig nye værktøjer til at
skabe liv og leg i dine værker og åbne
op for helt nye måder at tilgå det visuelle
univers. Vi bruger trykpresse, men vi vil
også gennemgå en masse teknikker, som
kan bruges derhjemme. Kurset er velegnet for både øvede og uøvede tegnere,
malere og andre kreative.

Kursus i collografi, hvor vi benytter os
af tetrapak emballage samt falseæskekarton, hvorpå vi ridser motiv, klipper
og viderebearbejder det til grafisk “drypoint” dybtryk. Der er mulighed for at
opdele motiv og trykke med flere farver,
samt unikas med skabeloner, baggrunde
og meget mere.

Er du nybegynder i tryk med linoleum,
og vil du gerne smittes med glæden ved
og at arbejde med grafisk tryk? Ønsker
du at prøve dig selv af i legen med at
snitte og lave egne personlige værker
med grafisk tryk? Ja, så er dette kursus
med Louise Østergaard lige noget for
dig! Kurset er også velegnet for dig,
der har tegnet meget, og som ønsker
at skabe nye kunstneriske udtryk ud af
dine tegnede værker. Men det er ikke en
forudsætning, at du har tegnet før. Du vil
få en introduktion til tryk og en hyggelig
dag med masser af hands-on

På kurset kombinerer vi en slags lagdeling, hvor silkepapir limes - og trykkes
ind i motivet.
Denne teknik kaldes chine collé.
Underviser:

Verner Brems

E-mail: 		

vernerbrems@vernerbrems.dk

Underviser:

Louise Østergaard

E-mail:		

louise-1995-@hotmail.com

Dato:		 22.04.2023
Underviser:

Katrine Lyck

E-mail:		

katlyck@gmail.com

FLERE HOLD:
Tidspunkt:

10.00-15.30

25.02.2023

K923 23F

15.04.2023

K924 23F

13.05.2023

Weekend:

18. og 19. 02.2023

Pris:		

Tidspunkt:

10.00-15.30

BEMÆRK:

UDVIDET INTRO:

Der opkræves et gebyr på 60 kr. som dækker materi-

Obs. Kræver deltagelse på tidligere INTRO hold med

aleudgifter, farver samt kobbertrykspapir til at trykke

Louise Østergaard:

på. Der er tid og papir til, at du kan gå hjem med op til

K927 23F

27.05.2023

Tidspunkt:

9.00-14.30 alle hold

Pris:		

675 kr. inkl. startpakke i farver

		

og 1 stk. A4 linoleum

Pris:

1150 kr.

550 kr.

K922 23F

BEMÆRK:

8 tryk, når workshoppen slutter. Tryk herudover koster

Du skal påregne en ekstra udgift til materialer kr.

10 kr. pr. stk. som afregnes med underviseren.

150,00.

BEMÆRK:
Du skal påregne en ekstra udgift til det papir som du
trykker på samt andre småting udover farver m.m.
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KURSER PÅ SKOLEN FOR KUNST OG DESIGN

GRAFISKE KURSER I TRANBJERG
I DAVID RAMINREZ GOMEZ´VÆRKSTED
MED GRATIS PARKERING!

D200 23F

D201 23F

D202 23F

MARMORERING

GRAFIKKENS UNIVERS
INTRO

INTRO GRAFIK:
3 TEKNIKKER

Marmorering er en eksperimenterende
og afhængighedsskabende ældgammel
udtryksform, hvor smukke mønstre skabes i et bad og trykkes på papir.
Processen med at komponere med farver
og med forskellige redskaber skabe mønstre er sjov og nem at gå til for alle. På
dette kursus får du mulighed for at prøve
denne teknik - de farverige resultater kan
bruges til dekoration, kort osv.

Hvis du altid har drømt om at stifte bekendtskab med grafikkens univers, er her
en mulighed for at afprøve et par af de
essentielle teknikker i en intensiv workshop. Vi vil primært arbejde med monotypier og desuden runde linoleumstryk.

Grafisk tryk åbner for en ny verden af
muligheder, både teknisk og ift. udtryksmæssige finesser. På dette kursus vil jeg
give deltagerne et sæt kunstneriske og
tekniske redskaber til at fordybe sig i grafikkens univers. Jeg vil guide os igennem
eksperimenter med forskellige teknikker,
samt inspirere til den kunstneriske mangfoldighed som grafisk tryk kan levere. Vi
vil gennemgå tre grundlæggende grafiske teknikker:

Underviser:

David Ramirez Gomez

E-mail:		

ramirezcolombia@gmail.com

Dato:		 15.04.2023

Underviser:

David Ramirez Gomez

E-mail:		

ramirezcolombia@gmail.com

Tidspunkt:

10.00-14.35

Pris:

695 kr.

- Planotryk (monotypi)
- Relieftryk (linocut)
- Intagliotryk (koldnål)

Dato:		 29.04.2023

Tidspunkt:

10.00-13.40

BEMÆRK:

Underviser:

David Ramirez Gomez

Du skal forvente en ekstra udgift til materialer på cirka

E-mail:		

ramirezcolombia@gmail.com

Dato:		

01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03.2023

Tidspunkt:

9.30-12.15

Pris:

1975 kr.

325 kr.
Pris:

575 kr.

BEMÆRK:
Du skal forvente udgift til materialer på 200 -250 kr. afhænger af deltagerantal.

BEMÆRK:
Du skal forvente en ekstra udgift til materialer på
200 kr.
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SOMMERHOLD

S300 23F

S301 23F

S302 23F

SOMMERMALERI
- EN ANDEN MÅDE AT
SKABE BILLEDER

LAV DINE EGNE KUNSTVÆRKER - LIGE TIL AT
HÆNGE OP!

3 DAGES URBAN
SKETCHING - ÅRHUS
MED NYE ØJNE

Her får du en unik mulighed for at lære
en ny proces til at udvikle dit maleri. Her
lærer du at nytænke teknikker, komposition og arbejdsmetode til at skabe
noget helt nyt i dit maleri. Kurset foregår
som en vekslevirkning af undervisning,
personlig vejledning og selvstudie i et
berigende maler-fællesskab.
Kurset er i akrylmaleri og tager afsæt i
collage og som proces og metode, hvor
du lærer om komposition og nye metoder til at skabe billeder. I kurset er indlagt
selvstudie-dage på skolen. På disse dage
er der rig mulighed for erfaringsudveksling og inspiration kursusterne imellem.

Savner du at sætte dit helt eget personlige præg på dine vægge derhjemme?
Kunne du tænke dig at lave en billedvæg
med dine helt egne kunstværker? På
dette kursus med Designer Lærke Balslev
bliver du introduceret til hvordan du vha. inspiration fra naturen og byen - kan
tegne former, motiver og farver.

Oplev Aarhus ved at se byen med en
kustners kreative øjne.
Vi fortolker byen med vores blyant og
andre materialer som f.eks. kridt m.v. Der
vil være et kort oplæg i skolens lokaler,
før vi sammen går ud i byen og forsøger
at indfange stemning, bygninger og
byens sommerliv på papir. Vi arbejder
med tegnefærdigheder, skitsering, rum,
dybde og du vil få masser af tips og
tricks til dine tegninger: Hvad der virker
og hvad gør ikke: Der er fokus på, hvad
der gør din streg levende og interssant.
I tilfælde af regnvejr vil vi trække ind i
skolens lokaler eller andre steder, hvor
vi kan udfolde os på trods af vejret. sSe
tidligere værker på vores hjemmeside.

E-mail:		

fadavi@fadavi.dk

Disse former og motiver arbejder du
herefter videre med i en forvandlingsproces, hvor de kan blive til abstrakte
mønstre eller konkrete aftegninger. Du
kommer til at lege med spejling samt
farvelægning; både sort /hvid, negativ/
positiv, og med akvarel. Du får vejledning
i forskellige teknikker inden for tegning
og komposition af billeder og når kurset
er slut kommer du hjem med personlige
kunstværker, lige klar til at hænge op i
ramme.

Dato:		

26.06, 27.06 og den 28.06.2023

Dato:		

12.06, 13.06, 14.06, 15.06 og 16.06.2023

Underviser:

Lærke Balslev

		

UGE 26		

		

(UGE 24)		

E-mail:		

laerkebalslev@gmail.com

Tidspunkt:

10.00-13.40

Tidspunkt:

10.00-15.30

Dato:		

30.05, 31.05, 01.06 og den 02.06.23

Pris:

550,00

		

(UGE 22)

		

Tidspunkt:

09.00-14.30

Pris:

1100 kr.

Kurset er for dig, der elsker at male og
som har lyst til at få personlig feedback
og med- og modspil.

Pris:

BEMÆRK:

fadavi@fadavi.dk

Du skal påregne en mindre ekstra udgift til materialer,
ligesom der skal afregnes kr. 40 for fælles materialer.

der skal afregnes kr. 40 for fælles materialer.
BEMÆRK:
Du skal forvente en ekstra udgift til materialer til kurset.
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Billedkunstner Fadavi

E-mail:		

BEMÆRK:

1750 kr.

Du skal påregne en ekstra udgift til materialer, ligesom

Underviser:

SOMMERHOLD

S304 23F

S305 23F

S306 23F

PORTRÆTCOLLAGE
OG ILLUSTRATION

CYANOTOPI &
MALERI
SOMMERHOLD

TEGNESERIETEGNING
(VOKSNE)
SOMMERSKOLE

Vi undersøger collagens muligheder i
ekspressive og abstrakte kompositioner.
Der vil være mulighed for at bruge udklip
af mønstre, farvede ting fra magasiner
m.v. I løbet af kurset vil vi udforske, lege
og omsætte collage til såvel portrætsom til illustration. Vi vil på dette kursus
også mikse collage med farve og tusch.
Det kan sagtens kombineres med kurset
i maleri, der bruger collage til selve maleriprocessen - også selvom du ikke har
malet før.

Her vil den let øvede kunne udvikle sin
forståelse af mulighederne indenfor
cyanotypi – også kaldet blåtryk. Der vil
være rig mulighed for kreativitet og for
at blande forskellige teknikker: Foto og
objekter samt maleri og tegning. Vi gennemgår metoder til spændende opbygninger af billeder, eksperimenterer med
tekstiler og bruger en række forskellige
midler til at tone. Vi blander selv væsken
og bruger sollyset til fremkaldelse, så det
er noget man kan arbejde videre med
hjemme.

På dette kursus med Line Høj Høstrup,
der bl.a. har vundet PING prisen, vil du
arbejde med fortællelyst i tegneserieformat.
Igennem små opgaver gennemgår vi tegneserieprocessen, idéudvikling, layout,
skitse og rentegning. Vi skal skabe mange
små historier og vil træne fortælleteknik
indenfor forskellige genrer. Til slut vil du
have en god fornemmelse for skabelsesprocessen og værktøjerne til at kunne
skabe dine egne mini-tegneserier.

Underviser:

Billedkunstner Fadavi

E-mail:		

fadavi@fadavi.dk

Dato:		

05.06, 06.06, 07.06, 08.06 og 		

		

09.06.23 (UGE 23)

				
Tidspunkt:

Pris:

Nybegyndere også velkomne på dette
sommerhold.

Underviser:

Line Høj Høstrup

E-mail:		

line@papertwinstudio.com

Dato:		

03.07, 04.07, 05.07, 06.07 og 		

		

07.07.23 (UGE 27)

Underviser:

Katrine Lyck

E-mail:		

katlyck@gmail.com

Dato:		

12., 13. og 14.06.2023

		

(UGE 24)

				

10.00-15.30

1750 kr. 		

Kurset henvender sig til begyndere og
øvede.

BEMÆRK:

				

Du skal påregne en mindre ekstra udgift til materialer,

Tidspunkt:

10.00-15.30

Pris:

1250 kr.

ligesom der skal afregnes kr. 40 for fælles materialer.

Tidspunkt:

9.00-14.30

Pris:

1550 kr.

		

		

BEMÆRK:

BEMÆRK:

Du skal påregne en mindre ekstra udgift til materialer,

Du skal påregne ekstra udgift til materialer.

ligesom der skal afregnes kr. 40 for fælles materialer.
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SOMMERHOLD

KREATIV SOMMER

S303 23F

S307 23F

S308 23F

AKVAREL (ABSTRAKT)
OG DEN LEVENDE
MODEL /TINE HIND

INTENSIVT
SOMMERKURSUS I
TEGNING

SOMMER-LINOLEUM
- NYT UDTRYK MED DINE
TEGNINGER

Et kursus, hvor vi lader os udfordre af
tiden og af en levende model i bevægelse. VI arbejder med korte stilinger, hvor vi
mærker tidspresset og længere stillinger
hvor vi fordyber os. Vi undersøger bl.a.
huden, bevægelsen, stemningen, det flydende, konsistensen og pigmenterne. Vi
arbejder med abstrakte farvefelter, som
vi bryder op og lader rum samt model
smelte sammen. Kurset er både til dig,
som har malet akvarel eller tegnet croquis før og som har lyst til at blive udfordret
på farver og felter, men også til dig, som
blot er nysgerrig og har mod på at kaste
dig ud i abstrakt akvarel. Undervisningen
er bygget op om bundne opgaver og
afprøvning af forskellige teknikker. Der er
daglig billedgennemgang med feedback.

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.
Fællesnævneren for det hele er, at vi
bevæger os væk fra at tegne omrids
omkring tingene og går istedet på opdagelse i formerne og overfladen samt
rumligheden.

For dig, der måske er nybegynder i tryk
med linoleum, og som gerne vil smittes
med glæden ved at arbejde med grafisk
tryk? Prøv dig selv af i legen med at snitte
og lave egne personlige værker med grafisk tryk. Kurset er også velegnet for dig,
der måske allerede har tegnet meget, og
som ønsker at skabe nye kunstneriske
udtryk ud af dine tegnede værker.

Der bliver skiftet mellem det
hurtige, det langsomme og det fordybende. Vi kommer omkring meget
forskellige områder såvel naturalistiske
opstillinger, landskaber udenfor, ansigter
og menneskekroppen.

Men det er ikke en forudsætning på
kurset, at du har tegnet før. Du vil få en
introduktion til tryk og 3 hyggelige dage
med masser af hands-on og mulighed for
at lave personlige værker.

Underviser:

Tine Hind

E-mail:		

tinehind@gmail.com

Junie Nasja Bro-Jørgensen

E-mail:		

info@juniedk

Dato:		

19.06, 20.06, 21.06, 22.06 og 23.06.2023

		

UGE 25

Underviser:

Louise Østergaard

E-mail:		

louise-1995-@hotmail.com

Dato:		

07.08, 08.08, 09.08, 10.08 og 11.08.2023

		

UGE 32

Tidspunkt:

10.00-13.30

Pris:		

1600 kr. inkl. startpakke i farver

		

og 1 stk. A4 linoleum

Dato:		

19.06, 20.06, 21.06, 22.06 og 23.06.2023

		

UGE 25

Tidspunkt:

10.00-15.30

Tidspunkt:

10.00-15.30

Pris:

2100 kr. (*Rabat)

Pris:

1975 kr. (*Rabat)

BEMÆRK:

BEMÆRK:

(*) Rabat til studerende, pensionister, arbejds-

Du skal påregne udgift til det papir som du trykker på

BEMÆRK:

ledige m.v. med bopæl i Aarhus Kommune

samt andre småting udover farver

(*) Rabat til studerende, pensionister, arbejds-

(kr. 45 for dette kursus). Der er ekstra udgift til materi-

mm. Mulighed for tilkøb.

ledige m.v. med bopæl i Aarhus Kommune

aler på 100 kr.

(kr. 45 for dette kursus). Der er en ekstra udgift til
model på cirka 500 kr. plus udgift til papir, som du selv
køber. (Beløbet afhænger af holdstørrelse).
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Underviser:

MERE OM TILMELDING

FIND OS PÅ NETTET
Se www.kunstogdesign.dk 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.

dringer med hensyn til parkering. Nogle
steder kan man være heldig at finde
p-pladser i gåafstand til skolen, og ellers
må vi henvise til betalingsparkering.
Husk det er gratis at parkere i Aarhus C
om søndagen.

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

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.

OBS: 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
Skolen har ingen parkeringspladser. Vi
bor i Aarhus C med de sædvanlige udfor-

kursusstart og få dit kursusgebyr retur.
Vi fratrækker dog et administrationsgebyr på 250 kr. ved en sådan refusion.
Send os en mail og dit kontonummer, så
ordner vi det indenfor 5 arbejdsdage.
OBS: Dette gælder kun alle vores kortere
kurser. Der er andre regler for Dagskolen
og ved tilmelding til HF Kunst & Design.
GDPR
Du finder vores GDPR-politik på hjemmesiden.

REFUSION AF EVT. RABATTER:
1. Tilmeld og betal først den fulde
kursuspris og sæt kryds i feltet ved tilmelding.
2. Herefter sender du os en mail på
post@kunstogdesign.dk.
I mailen bedes du vedlæggge
dokumentation på, at du er 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.
HANDELSBETINGELSER:
Du kan framelde dig op til 14 dage før

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ
WWW.KUNSTOGDESIGN.DK
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KURSER PÅ GODSBANEN

KURSER PÅ GODSBANEN
SPÆNDENDE KURSER PÅ
TEKSTIL- & SERIGRAFIVÆRKSTEDET

G802 23F

G803 23F

FLERE HOLD

LAV BÆREDYGTIGE
BILLEDER & COLLAGE

PAPIRSTØB - LAV DIT
EGET PAPIR

RAMMETRYK

Lær at lave et lærred af gamle
bogomslag. Herefter arbejder vi med
komposition af dit værk.
Billedet beklædes med hjemmelavet papir af bogens aflagte sider. Vi
arbejder med enkle trykteknikker, som
serigrafitryk, monotryk og læren om
spray på blonder mm. som kan give diverse mønstre. Der vil være en mængde
materialer til rådighed, heriblandt også
stof og papir med eco print, farver som
distress oxide ( en tør blæk) og stencils,
som frit kan benyttes.
Du kommer hjem fra kurset med to
værker og en masse inspiration til at
forsætte hjemme eller på Godsbanens
Tekstilværksted.

Vi genbruger sider fra gamle
bøger og omdanner dem til helt nyt og
unikt papir ved at blende dem med vand
og indfarve med naturens farver i form
af rødkål, mynte, avokado, gurkemeje
mm. Papirmassen kan tilføres guld,
blade og blomster og det nye papir
støbes i trærammer, vendes derefter ud
på stof, hvor vandet suges fra og rulles
og tørres i solen / eller på en radiator.
Papiret kan bruges til at lave små bøger,
til dekoration eller til billeder eller tryk
(Se mine øvrige kurser).

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

Underviser:

Inge Marie Pallesen

Mail:		 ingemariepallesen@gmail.com
Underviser:

Line Korreborg

Mail:		 linekorr@hotmail.com

FLERE HOLD:
G804 23F

29.01.2023

Dato:		 22.04.2023

G805 23F

26.03.2023

Mail:		 linekorr@hotmail.com

Tidspunkt:

12.00-15.40

Tidspunkt:

10.00-14.35

Dato:		 20.05.2023

Pris:

495 kr.

Pris:

495 kr.

Tidspunkt:

BEMÆRK:

BEMÆRK:

Der må forventes en ekstra udgift til brug af værk-

Du skal forvente ekstra udgift til startpakke på 90 kr.

stedets materialer.

excl. farver, der afregnes efter individuelt forbrug.

Underviser:

Pris:

Line Korreborg

12.00-15.40
495 kr.

BEMÆRK:
Der må forventes en ekstra udgift til brug af fælles
materialer.
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Kurset er analogt.

KURSER PÅ GODSBANEN

FLERE HOLD

FLERE HOLD

G807 23F

CYANOTYPI - AFTRYK
PLANTER & PAPIRKLIP

UNIKKE KUNSTPRINT
PÅ TEKSTIL- & PAPIR
(ECOPRINT)

GRAFISK TRYK INTRO 3 TEKNIKKER

Har du lyst til at lave cyanotypi med
aftryk af planter og papirklip på Godsbanen? Så kan du på dette weekendkursus
lære cyanotypi eller blåtryk. En enkel
analog fotografisk teknik. Vi påfører en
lysfølsom væske på papir, hvorefter vi
lægger planter eller papirklip på papiret
inden det eksponeres for sollys. Når billedet er belyst, fremkalder vi i vand. Der
hvor papiret har fået lys bliver det blåt
og vi har nu billeder i blåt og hvidt. Jeg
vil også vise, hvordan vi kan lave billeder,
som har forskellige blåtoner og hvordan
billederne kan efterbehandles med soda
og indfarves med kaffe og te eller tegnes
på med tusch. Mulighederne er mange.
Medbring gerne blade og blomster.
Det kan både være friske og tørrede/
pressede.

Forevig sæsonens blade og smukke
strukturer med ECOPRINT.
Med denne teknik lærer du hvordan
farven og unikke mønstre i blade samt
blomster kan bindes til papir- eller
stoffibre og herigennem skabe de mest
fantastiske prints. Processen indbefatter
en oprulning af blade på papir/stof over
rustne konservesdåser. Disse koges i ca.
40 min med naturfarver for at give dybere farver/karakter. Det er ren magi! Det
færdige tryk kan sættes direkte i ramme
eller bruge til at beklæde æsker, bøger
mv. (Se kursus i collage).

Grafisk tryk åbner for en ny verden af
muligheder både teknisk og ift. udtryksmæssige finesser. På dette kursus vil jeg
give deltagerne et sæt kunstneriske og
tekniske redskaber til at fordybe sig i
grafikkens univers. Jeg guider igennem
eksperimenter med forskellige teknikker, samt inspirere til den kunstneriske
mangfoldighed, som grafisk tryk kan
levere.

Se mere om ecoprint her:
www.youtube.com/watch?v=Gyc3stbuSlI

Marianne Bastholm Schmidt

Mail: 		

mariannebastholmschmidt@gmail.com

G604 23F

14.01.2023

G601 23F

13. og 14.05.2023

G605 23F

25.02.2023

G602 23F

10. og 11.06.2023

10.00-15.00
1250 kr.

Dato:		

17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 21.02,

		28.02.2023
FLERE HOLD:

Pris:

David Ramirez Gomez

Ramirezcolombia@gmail.com

Line Korreborg

Mail:		 linekorr@hotmail.com

OBS. SAMME KURSUS FLERE DATOER:

Tidspunkt:

Underviser:
Mail:

Underviser:
Underviser:

Vi vil gennemgå 3 grundlæggende grafiske teknikker:
•
Plano tryk (monotypi)
•
Relieftryk (linocut)
•
Intagliotryk (koldnål)

Tidspunkt:

12.00-15.40

Pris:

575 kr.

		

(OBS. Vinterferie i uge 7)

Tidspunkt:

9.00-11.45

Pris:

1920 kr.

BEMÆRK:
Der må forventes en ekstra materialeudgift på cirka

BEMÆRK:
BEMÆRK:

Der må forventes en ekstra udgift til brug af værkste-

Materialer er inklusiv i prisen bortset fra papir, som kan

dets materialer.

100-200 kr. afhængig af individuelt forbrug.

købes på kurset.
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KURSER PÅ GODSBANEN

SMYKKER •ACCESORIES • ÆDELMETAL
SMÅ HOLD MAX 5 DELTAGERE

FLERE HOLD

FLERE HOLD

INTRO:
SØLVSMYKKER

DESIGN & STØB
DIN EGEN RING

Lær at lave flotte smykker i sølv på
begynderniveau. Dette intro-kursus
til Godsbanens smykkeværksted giver
dig mulighed for at benytte det unikke
værksted efterfølgende. Vi gennemgår
de klassiske grundteknikker indenfor
guldsmedefaget så som at save, file,
lodde og efterbehandle sølv og andre
ædelmetaller. Du får personlig vejledning
til at udforme dit eget vedhæng i sølvplade samt mulighed for at færdiggøre og
polere dit smykke.

Mail:		 aurelialimited@gmail.com

Lær om den ældgamle støbetradition;
sandstøbning og støb din helt egen ring
i massivt sølv eller bronze. Du vil blive
introduceret til voksudskæring, hvor du
af juvelér-voks udskærer og udformer
den ring, som du vil støbe. Herefter
gennemgår vi processen for sandstøbning, hvor du lærer at smelte metallet
og støbe dit design. Til slut introduceres
du til de værktøjer, du får brug for til at
færdiggøre dit smykke. Du vil undervejs
få personlig hjælp og vejledning til dit
specifikke design. Materialeprisen afhænger af, om du vælger at støbe i sølv
eller bronze.

FLERE HOLD:

Underviser:

G911 23F:

08.02.2023

Mail:		 aurelialimited@gmail.com

G912 23F:

22.03.2023

G913 23F

19.04.2023

FLERE HOLD:

G914 23F

24.05.2023

G917 23F:

25.01.2023

G918 23F:

15.02.2023

G919 23F:

29.03.2023

G920 23F:

26.04.2023

Tidspunkt:

17.00-20.40

Pris:

850 kr.

Underviser:

Tidspunkt:

Pris:

Smykkedesigner, Louise Andersen

17.00-20.40

Smykkedesigner, Louise Andersen

850 kr.

BEMÆRK:
Der er en ekstra materialeudgift på ca. 150 kr, der afregnes direkte på kurset. Der kan købes ekstra materialer.

BEMÆRK:
Der er en ekstra materialeudgift på ca. 175 kr. der
afregnes direkte på selv kurset. Der kan tilkøbes ekstra
materialer.
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KURSER PÅ GODSBANEN

NYT PÅ GODSBANEN:

FLERE HOLD

FLERE HOLD

NYHED: MIT FØRSTE
STRIKKEPROJEKT

NYHED: KERAMIK
FAMILIEHOLD

Alle er velkomne og jeg vil guide dig
gennem dit eget projekt fra start til slut.
Med udgangspunkt i en opskrift, lærer du
at slå masker op og komme i gang, så du
kan fortsætte arbejdet derhjemme.
Derudover vil jeg gennemgå forskellige
teknikker, som er vigtige, når du skal
lære at strikke. Vi vil snakke om hvor og
hvornår, man bruger dem. Medbring
egen opskrift eller vælg mellem mine.
Jeg gennemgår de forkortelser og andet,
som kan gøre en opskrift uforståelig og
hermed svær at komme i gang med. Strik
er skønt og afstressende, både i selskab
med dig selv og når du er sammen med
andre. Vi har te og kaffe på kanden!

På dette kursus kan I som familie fordybe jer i leret, og sammen få en grundlæggende introduktion til pølseteknik
og modelleringsteknik.
Disse teknikker har ingen begrænsninger og åbner derfor naturligt op for leg
og for at eksperimentere.
Vi vil på dette kursus lave skulpturelle
værker med inspiration fra naturen. I
slutningen af kurset, bliver der også mulighed for at udsmykke jeres værker med
mange fine farver. Og der er selvfølgelig
også mulighed for at få sat værkerne til
brænding.

Underviser:

Cathrina Juel

Kurset henvender sig til børn i alderen
3-12 år og forældre eller bedsteforældre
i alle aldre.

Mail:		 cathrina@kuskconsult.dk
Underviser:

Amanda Normark

FLERE HOLD:
G608 23F

22.02.2023

FLERE HOLD:

G609 23F

08.03.2023

G971 23F

25.03.2023

G610 23F

17.05.2023

G972 23F

15.04.2023

G973 23F

20.05.2023

Tidspunkt:

Lørdage: 9.30-13.10

Pris:

795 kr. pr. deltager (uanset alder)

Tidspunkt:

17.00-19.45

Pris:

285 kr.

BEMÆRK:
Medbring egne pinde og garn.

BEMÆRK:
Du skal forvente ekstra materialeudgifter ud over
kursuspris til ler og evt. forglødning, som ikke er
indregnet i prisen.
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KURSER PÅ GODSBANEN

DREJEHOLD PÅ
KERAMIK VÆRKSTEDET:
SMÅ LUKSUSHOLD MED
KUN 6 DELTAGERE

FLERE HOLD

FLERE HOLD

FLERE HOLD

DREJEKURSUS FOR
NYBEGYNDERE
WEEKEND

DREJEKURSUS FOR
NYBEGYNDERE
HURTIG INTRO

DREJEKURSUS
FOR LET ØVEDE

På dette kursus vil du blive meget klogere på ler og drejeskiven. Tre dages
intensivt drejekursus, hvor vi arbejder
med de grundlæggende drejeteknikker:
Centrering, optræk samt afdrejning. Udover de elementære drejeøvelser ser vi
på formsprog, funktion, æstetik og drejningens udtryk.

Har du lyst til at udvikle dine dreje kunstskaber? Kurset er for dig som er blevet
glad for drejeskiven og som ønsker at
dygtiggøre dig inden for drejning. På
holdet vil vi arbejde med lukkede forme:
hvordan man drejer en kugle, rundvase, en lågkrukke osv. Undervisningen
har fokus på proces og læring og vi vil
på holdet eksperimentere med hvad
hænder og ler kan. Sideløbende vil der
være fokus på at bruge mindre vand på
drejeskiven.

G440 23F

Fredag 13.01.23 kl. 10.00 - 13.40

		

Lørdag 14.01.23 kl. 10.00-13.40

		

Søndag15.01.23 kl. 10.00–13.40

Dette en-dags drejekursus giver en
grundlæggende introduktion til drejningen og teknikker. Efterfølgende kan du
selv forbedre de teknikker, du har lært
på kurset.
Vi arbejder med at ælte luft ud af leret,
centrere det på drejeskiven, optræk og
formgivningen. Vi vil snakke om greb
og håndstillinger til de forskellige faser i
drejningen. Hovedparten af undervisningen vil foregå på egen drejeskive med
individuel vejledning og fælles demonstrationer.

G441 23F

Fredag 17.02.22 kl. 10.00-13.40

FLERE HOLD:

		

Lørdag 18.02.22 kl. 10.00–13.40

G944 23F

Fredag 20.01.23 kl. 14.00-17.40

		

Søndag 19.02.22 kl. 10.00-13.40

G945 23F

Lørdag 21.01.23 kl. 09.30-13.10

G946 23F

FLERE HOLD:

Kurset er forbeholdt dig, som allerede
har dreje erfaring f.eks. fra vores introhold.

Lørdag 11.02.23 kl. 09.30-13.10

FLERE HOLD:

G442 23F

Fredag 10.03.23 kl. 14.00-17.40

G947 23F

Fredag 24.02.23 kl. 14.00-17.40

G956 23F

Fredag 19.05.2023

		

Lørdag 11.03.23 kl. 10.00-13.40

G948 23F

Lørdag 25.02.23 kl. 09.30-13.10

G957 23F

Fredag 16.06.2023

		

Søndag 12.03.23 kl. 10.00-13.40

G949 23F

Lørdag 25.02.23 kl. 14.00-17.40

G950 23F

Fredag 17.03.23 kl. 14.00-17.40

Tidspunkt:

Akl. 14.00-17.40

G443 23F

Fredag 12.05.22 kl. 10.00-13.40

G951 23F

Lørdag 18.03.23 kl. 09.30-13.10

		

Lørdag 13.05.22 kl. 10.00–13.40

G952 23F

Lørdag 18.03.23 kl. 14.00-17.40

Pris:

625 kr.

		

Søndag 14.05.22 kl. 10.00–13.40

G953 23F

Fredag 21.04.23 kl. 14.00-17.40

G444 23F

Fredag 23.06.23 kl. 14.00-17.40

Pris:

625 kr.

		

Lørdag 24.06.23 kl. 10.00–13.40

		

Søndag 25.06.23 kl. 10.00–13.40

BEMÆRK:

Pris:

2050 kr.

på cirka 75 kr. for ler. Hvis du senere ønsker at få dine
BEMÆRK:

ting forglødet, skal der påregnes yderligere udgifter +

Du skal forvente materialeudgifter ud over kursuspris

egen opfølgning på værkstedet.

på cirka 50kr. for ler. Hvis du senere ønsker at få dine
ting forglødet, skal der påregnes yderligere udgifter +

BEMÆRK:
Der må forventes en ekstra udgift til materialer på 100
kr., som afregnes med underviser.
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Du skal forvente materialeudgifter ud over kursuspris

egen opfølgning på værkstedet.

KURSER PÅ GODSBANEN

MERE KERAMIK:
SKULPTUR, TEKNIK OG TILGANG

G965 23F

G968 23F

EXPRESSING EMOTION
THROUGH THE BODY

LER & PLADETEKNIK
- WEEKEND

Within this workshop, you will be able
to learn hand-building sculpting techniques, such as subtraction and addition,
which you can use later-on to create any
sculpture. You will also learn about surface treatment in correlation to shape. The
sculpture will consist of a naked body in
the participant’s desired pose, and the
texture will be unique and up to each
person as well. Both the sculpture’s pose
and texture will be discussed, as there are
important aspects in the representation
of the human body to express emotion.
Language: English

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

FLERE HOLD

INTUITIV TILGANG TIL
LER - INTRO
Dette kursus er en introduktion til en
mere intuitiv tilgang til leret. Et kort
intensivt kursus med kun 8 deltagere på
holdet.
På kurset laver vi skulpturelle værker,
hvor vi vil følge lerets eget sprog. Inspiration finder vi fra andre levende
materialer fra naturen. På kurset vil der
blive introduceret forskellige modelleringsteknikker og metoder, som gør det
muligt at arbejde i sin egen personlige
retning.

Birthe Morberg

Mail:		 bmorberg@gmail.com

Underviser:

Amanda Normark

Teacher: Anabel Nájera
Week-end:

Fredag den 09.06.2023

SAMME KURSUS FLERE DATOER:

Week-end:

Friday 28.04.23 kl. 14.00-17.40

		

Lørdag den 10.06.2023

G969 23F

22.04.2023

		

Saturday 29.04.23 kl. 09.30–13.10

		

Søndag den 11.06.2023

G970 23F

17.06.2023

		

Sunday 30.04.23 kl. 09.30–13.10
Tidspunkt:

kl. 10.00-13.40

Tidspunkt:

Lørdage: 9.30-13.10

Price:

1995 kr.
Pris:

1995 kr.

Pris:

795 kr.

INFORMATION:
The additional material costs for this course will be

BEMÆRK:

BEMÆRK:

approx. 150 DKK. A bisque firing will be approx. 70 DKK

Du skal forvente materialeudgifter ud over kursuspris

Du skal forvente materialeudgifter ud over kursuspris

for each sculpture. When the course has ended, you

cirka 150kr. for ler. Hvis du senere ønsker at få dine

cirka 150kr. for ler. Hvis du senere ønsker at få dine

will have the choice of glazing your sculpture as well,

ting forglødet, skal der påregnes yderligere

ting forglødet, skal der påregnes yderligere udgifter +

in the open hours of the ceramic workshop. In case you

udgifter + egen opfølgning/indgang på værkstedet.

egen opfølgning på værkstedet.

want to glaze the sculpture later-on, there will also be
an additional cost.
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KURSER PÅ GODSBANEN

FLERE SPÆNDENDE
VÆRKSTEDSKURSER

INTRO: LAV DIN EGEN
SKAMMEL I TRÆ

NYHED: SHAPER
HÅNDHOLDT CNC

Et spændende kursus hvor du får vejledning og instruktion i grundlæggende

Mail:		 lene@tiset.dk

Kom og lav nye køkkenlåger eller lækre
træsamlinger. Nu kan du lære at bruge
SHAPER ORIGIN. Vi gennemgår maskinens funktioner og laver små øvelser.
Når du har gennemført kurset har du
adgang til at leje en SHAPER ORIGIN på
værkstedet og slå dig løs. En SHAPER er
kort sagt en håndholdt CNC-overfræser.
Maskinen er let at gå til, da selve programmet er meget intuitivt og afvikles
på en lille touch-skærm. Du har dermed
mulighed for en masse finjusteringer
af din tegning undervejs, og imens du
fræser. Du kan blandt andet lave møbler,
skilte, instrumenter eller aptering til din
båd. Mulighederne er uendelige!
Læs mere om SHAPER ORIGIN på Godsbanens hjemmeside, hvor du også finder
link til videoer.

FLERE HOLD:

Underviser:

G201 23F

28. og 29.01.2023

Mail:		 multigodsbanen@gmail.com

G202 23F

25. og 26.02.2023

G203 23F

25. og 26.03.2023

FLERE HOLD:

G204 23F

29. og 30.04.2023

G401 23F

11.02.2023

G401 23F

11.03.2023

træarbejde. Alle deltagere laver den
samme fine skammel efter en fast model.
Modellen er valgt ud fra at du kommer
omkring helt centrale snedkerdiscipliner
og bliver dus med en mangfoldighed af
maskiner og værktøj: Rundsav, afretter,
tykkelseshøvl, fræser m.m. Skamlen kan
du selvfølgelig tage med hjem! Alle er
velkomne - med eller uden tidligere
erfaringer med træ. OBS. Det er ikke
muligt at lave en anden type skammel.
Bagefter kan du arbejde videre med egne
projekter og designs i Træværkstedets
åbningstider.
Underviser:

Lene Kristensen

Rasmus Gregor Jørgensen

Tidspunkt:

10.00-15.00

G403 23F

15.04.2023

Pris:

1150 kr.

Tidspunkt:

10.00-14.00

Pris:

995 kr.

BEMÆRK:
Det anbefales at have lidt robust fodtøj og
noget praktisk tøj på. Prisen for materialer er 150 kr

BEMÆRK:

pr. kursist udover kursuspris og afregnes direkte på

I kursusprisen er indregnet materialer til kurset.

værkstedet.
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