
 

Hold 1: Børn i alderen 4-8 år onsdage kl. 15.30-16.30, Galleriet Lindevej 5, Hovborg. 

Hold 2: Børn i alderen 9-14 år onsdage kl. 16.30-18.00, Galleriet Lindevej 5, Hovborg. 

 

PROGRAMBESKRIVELSE:  
Uge 38 d. 18/9: INDMELDELSE OG TEGNING/MALING af div. ting (3 arbejdsstationer) som efterfølgende males med 

ecolinefarve på akvarelpapir. Der opbygge færdighed i hurtig tegning og akvarelteknikkens egenskaber.  

Inst.: Anita Nielsen og Lis Grubak  

 

Uge 39 d. 25/9: KOLD GLAS for hold 1 og VARM GLAS perler for hold 2 ved glaskunstner Lis Werenberg i Glejbjerg. 

Inst.: Lis Werenberg samt hjælper Charlotte Klausen og Lis Grubak. Kørsel kan bestilles v/Charlotte på tlf.: 40357756 

fra galleriet. 

 

Uge 40 d. 2/10: MODELLERING MED LER bl.a. små runde skåle og fabeldyr, som i ugen efter RAKU-brændes uden for i 

nyindkøbt RAKU-ovn.  

Inst.: Simone Freiheit og Anita Nielsen samt forældre der har tid og lyst. 

 

Uge 41 d. 9/10: RAKU-BRÆNDING hvor vi først glasurmaler vore skåle og fabeldyr og dernæst brænder tingene 

udenfor, så du skal have gammel og varmt tøj på.  

Inst.: Simone og Anita Nielsen 

 

Efterårsferiearrangement i uge 42 d. 19/10 kl. 10-14: AFFALD ELLER KUNST af div. ting og sager, bl.a. bølgepap, 

papruller, flasker, dåser, marmeladeglas, fjer osv. (Medbring gerne selv rengjort genbrugsmateriale). 

Inst.: Charlotte Klausen og Jane Lorenzen samt de forældre der har tid og lyst. PRIS: 30 kr. for ikke billedskolebørn. 

 

Uge 43 d. 23/10: DYR AF NATURMATERIALER du bedes medbringe strandskaller / sten fra stranden og kastanjer / 

blade / grene fra skoven, hvis du har mulighed for det.  

Inst.: Lis Werenberg og Lis Grubak.  

 

Uge 44 d. 30/10: HALLOWEN selvlysende spøgelser i gips gaza og udhuling af store græskar, så I kan udsmykke 

uhyggeligt derhjemme :-) 

Inst.: Lis Werenberg og Anita Nielsen.  

 

Uge 45 d. 6/11: KNYTTE OG FLETTE  seje armbånd med perler / møtrikker m.m. 

Inst.: Anita Nielsen og Line Nielsen. 

 

Uge 46 d. 13/11: PORTRÆTTEGNING for at opbygge færdighed i korrekt komposition/form. 

Inst.: Lis Grubak og Simone Freiheit. 

 

Uge 47 d. 20/11: MALERI, hvor der arbejdes med grundteknikker indenfor maleri. 

Inst.: Lis Grubak og Simone Freiheit. 

 

Uge 48 d. 27/11: ANDERLEDES JULEPYNT bl.a. flotte juletræer af ståltråd og stearin samt mystiske myg m.m. 

Inst.: Anita Nielsen og Lene Kamp. 

 

Kursuspris for alle 10 gange incl. materialer, hhv. kr. 400,- for medlemmer og 500,- for ikke medlemmer, der bedes 

indbetalt til konto nr.: 9690 0000788996 med angivelse af elevnavn. 

 

                                                                                                                                   
Holmeå Kunstforening, Hovborg. Tilmelding på tlf.: 21493914.  
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