SÆSON 2018 - 2019

BILLEDSKOLEN
GRIBSKOV

- Har du lyst til at skabe dig!!!!
Formål med undervisningen
•
•
•

at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning
at stimulere elevernes kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem
arbejde med fantasi og virkelighed.
at give børn og unge mulighed for at forholde sig bevist til kunsten og kulturens visuelle mangfoldighed.

Undervisningen på Billedskolen

Eleverne vil i årets løb få lejlighed til at udtrykke sig i forskellige materialer og
teknikker indenfor f.eks. tegning, maleri, grafik og rumlig form.
Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem lærerstillede opgaver og
egne frie udtryk. Eleverne for mulighed for at eksperimentere og fordybe sig i
deres egen billedproces.
Processen foregår i en stadig dialog lærer og elev imellem.
Det omgivende miljø og kunst fra forskellige tider og dagens billeder vil undertiden blive inddraget i undervisningen.
Billedskolen arrangerer hvert år en fællesudstilling for alle Billedskolens hold.

Sæsonen 18 - 19

Almindelige billedskolehold har i alt 20 ugers undervisning med start i uge 39
2018. Eleverne vil blive tilbudt at deltage i Billedskolens fællesekskurtion i efteråret, hvor vi sammen tager ud og ser en aktuel udstilling, som holdene derefter
arbejder videre på hjemme.
I slutningen afholdes en fællesudstilling, hvor vi præsenterer det bedste af elevernes arbejder.

Sommerbilledskole

Billedskolen Gribskov holder igen i år gratis sommerbilledskole.
I år foregår det i uge 32 i samarbejde med Tegners Museum.
Se omtalen inde i kataloget.

Sommerbilledskole

Sommerbilledskole
Tegners Museum

Lærere Jeanne Vilhelmsen
& Birgitte Ahlmann
Uge 32 tirsdag - lørdag
Kl. 12 - 16
I uge 32 vil Billedskolen igen i år afholde sommerbilledskole.
Vi vil tage afsæt i den igangværende udstillingen, hvor Samtidskunstnere
fra Marokko går i dialog med Tegners skulpturer.
Man skal ikke tilmelde sig – men blot komme forbi og være
med!
Vi sender mere detaljeret information ud, når vi nærmer os.
Håber vi ses.
Det er gratis at deltage.

Workshops

- for de mindste

A2 & A3 Gilbjergskolen, Parkvej 0.- 2. klasse.
Torsdag kl. 15.00 - 16.30
Lærer Jeanne Vilhelmsen
A2 start d. 25.10.18 - 5 uger frem
A3 start d. 21.02.19 - 5 uger frem

Kan du lide at tegne, male, bygge og lave figurer i forskellige materialer
og mange forskellige farver – Så kom og få det sjovt, få gode kammerater,
og lær en masse nye ting og brug din fantasi!
Vi kommer til at se og undersøge nogle af Piccasso`s malerier og keramik og prøve at blive inspireret.
Du kommer til at lave dine egne pensler af forskellige materialer og bagefter afprøve dem – deres spor og malemåder.
Vi kommer også til at bygge af diverse pap og genbrugsmaterialer.
Og selvfølgelig skal du tegne – efter forskellige metoder.
Kom og vær med til nogle sjove og kreative timer.

H2 & H3 Nordstjerneskolen,
Helsinge 0.-2. klasse.

Mandag kl. 15.00 - 16.30
Lærer Jeanne Vilhelmsen
H2 start d. 22.10.18 - 5 uger frem
H3 start d. 18.02.19 - 5 uger frem

- Workshop
for de mindste

Kan du lide at tegne, male, bruge farver og bygge i forskellige materialer
på mange måder, så kom og vær med.
Du vil garanteret få det sjovt og få gode kammerater og lære nyt og
bruge din fantasi.
Vi vil bl.a. undersøge nogle af Picasso`s malerier og keramik og få ideer
til egne værker.
Vi vil lave små ”kalkmalerier” på gipsplader, som de gjorde i gamle dage.
Vi skal også lave skulpturer i pap og andre materialer og selv følgelig skal
vi også øve os i at tegne.
Alle tingene får du med hjem til sidst.
Kom og vær med til nogle sjove, kreative timer.

A1 Gilbjergskolen, Parkvej, 3. - 6. klasse.
Onsdag kl. 15.00 - 17.30
Lærer Christina Helvad
Start d.26.09.18

Velkommen til en ny sæson
Vi arbejder med lysten, nysgerrigheden, initiativet og det gode humør.
Vi taler om, hvorfor vi interesserer os for kunsten – og det er jo slet ikke
sikkert man kan forklare det, men måske kan man udtrykke det gennem
sin kreativitet. Og så snakker vi rigtig meget og spiser kage selvfølgelig.
Vi arbejder med såvel det individuelle som det fælles udtryk. I den individuelle opgave lægger vi vægt på at man finder og anerkender sin egen
udtryksform. Her er bevidstheden om valg og veje i processen mindst
lige så vigtige som det endelige værk.
Når man i billedkunstens verden bidrager med sin individualitet til fx et
fælles værk, opstår der nye måder at betragte sig selv og sin omverden
på. Det er især i samtidskunsten at den slags opdagelser kan foregå. For
her er det meste tilladt.
I sidste sæson arbejdede vi med meget store skulpturer som vi udstillede
i Kulturhavn Gilleleje. Her var der en fælles grundtone i farve- og materialevalg. Det var en stor oplevelse for såvel udstillere som publikum.
Derefter gik vi helt ned i detaljen med collager som ramme for en mere
personlig fortælling.
Næste sæson kommer til at indeholde noget fælles, noget individuelt,
noget stort, noget småt, en fernisering, en udstilling, en fælles tur og en
masse hygge.
Vi håber du vil være med i den næste sæson.
Mange kunsthilsner fra Christina Helvad.

D1 Gilbjerg Skole, Blistrup 3 - 6 klasse.
Onsdag kl. 15.00 – 17.30
Lærer Susan Wollesen
Start d. 26.09.18

Kunst Teknikker med Blyant til Maling
Vi lærer at lave struktur og effekter. Det kan være mos på en sten, lyset
i et dråbe vand eller bark på et træ. Struktur i en maleri gør, at den der
kigger på fanger fantasien, den stimulerer sanserne, så man ofte bare må
stå og stirre. Man videregiver denne oplevelse til den som kigger med. Vi
lærer vådt i vådt, decalcomania, penselstrøg og anvendelse af resists.
Digital Kunst
Vi arbejder med Digital Kunst, hvor vi lærer diverse funktioner i Pixlr,
som vi kan anvende til at skabe fantasifulde billedudtryk.
Pop-up- Paper Engineering
Designprocessen i at folde, trække og klippe papir for at skabe et 3d produkt er en fordybelsesproces i sådan en grad, at man glæder sig over det,
man har skabt ud af ingenting!!!
Kunstnerens Journal/Skitsebog
Vi laver vore egne visuelle journaler/skitsebog. Kreative sjæle har brug
for et specielt sted til at udtrykke og afkode deres indre verden. Vi arbejder med kollage, forskellige kunstteknikker, tryk og anvender diverse
materialer.
Energy Art – Finger maling
Vi maler til musik, vi maler med fingrene og hele vores krop. Det er et
energisk og intenst forløb, hvor vi skaber store malerier.
Man står tilbage og aflæser ens udtryk med nye øjne.

Hold G1, Sankt Helene Skole, Vejby, 3. - 6. klasse
Onsdag kl. 15.00 – 17.30
Lærer Malene Schjøll
Start d. 26.09.18

På dette hold kommer vi til at arbejde med eksperimenterende udtryk
gennem forskellige materialer.
Vi kommer både til at tegne og lave iagttagelses øvelser, male og arbejde
med farvers opbygning.
Der vil også være et længere forløb, hvor vi arbejder med ler, og hvor vi
kommer til at arbejde skulpturelt og lægge vægt på lerets forarbejdning
og udsmykning i forskellige teknikker.
Vi lader os inspirere af forskellige kunstnere undervejs, ligesom vi lader
os inspirere af den udstilling, som vi i starten af sæsonen skal se, med
resten af Billedskolen.
Der bliver masser af tid til selv at eksperimentere og lege med de forskellige materialer.
Du behøver ikke at kunne tegne eller male på forhånd. Det vigtigste er,
at du har lyst til at være med til nogle dejlige kreative timer.

H1 Nordstjerneskolen, Helsinge 3. -6. klasse
Torsdag 15.00 - 17.30.
Lærer Marina Pagh
Start d. 26.09.18

Marinas billedlaboratorium
Har du lyst til at arbejde med forskellige kunstneriske udtryk indenfor
billedkunst og lave undersøgelser og eksperimenter i forskellige materialer og teknikker er billedlaboratoriet stedet hvor du kan folde dig
ud med tegning, maleri, skulptur m.m. Vi vil se på nogen af de nyeste
kunstneriske udtryk, lærer nye teknikker og udtryk at kende og samtidig
er der plads til både fordybelse og til at slippe fantasien løs og lave tossede eksperimenter.

B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V 18
Billedskolehold 3 - 6 klassetrin.
I alt 20 uger. Opstart uge 39 2018:
A1
D1
G1
H1

Skole

Ugedag

Kl. trin

Tid

Gilbjergskolen, Parkvej
Gilbjergskolen, Blistrup
Sankt Helene Skole, Vejby
Nordstjerneskolen, Helsinge

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

3. 3. 3. 3. -

15.00 – 17.30
15.00 – 17.30
15.00 – 17.30
15.00 – 17.30

6.
6.
6.
6.

Workshops for 0 - 2 klassetrin.
Opstart uge 43 2018:
Skole

Ugedag

A2 Gilbjergskolen, Parkvej
Torsdag
H2 Nordstjerneskolen, Helsinge Mandag

Kl. trin

Tid

0. - 2.
0. - 2.

15.00 - 16.30
15.00 - 16.30

Opstart uge 8 2019:
Skole

Ugedag

A3 Gilbjergskolen, Parkvej
Torsdag
H3 Nordstjerneskolen, Helsinge Mandag

Kl. trin

Tid

0. - 2.
0. - 2.

15.00 - 16.30
15.00 - 16.30

Pris / betaling
Billedskole 3 - 6 klasse:
Betalingen falder i to rater á 469 kr. Dertil kommer et tilmeldingsgebyr på 61 kr.,
som vil blive opkrævet sammen med 1. rate.
Workshop for 0-2 klasse:
Workshop koster 151 kr. og vil blive opkrævet sammen med tilmeldings-gebyret
på 61 kr.
Se tilmeldingsreglerne: www. kulturskolen-gribskov / Regler.

Online tilmelding på :
www.kulturskolen-gribskov.dk
- Du kan stadig nå at tilmelde dig!
Har du spørgsmål kan du ringe eller
skrive til Billedskolen Gribskov
E-mail: billedskolen@gribskov.dk
Tlf.: Kulturskolen: 72496087
Eller til Billedskolens leder Laila Bertelsen: 72496598

Tilmeld dig frem til 15. juni :
www.kulturskolen-gribskov.dk
Nordkystens Bogtrykkeri

