
Hold 1: Børn i alderen 4-8 år onsdage kl. 15.30-16.30, Galleriet 
Lindevej 5, Hovborg.
Hold 2: Børn i alderen 9-17 år onsdage kl. 16.30-18.00, Galleriet 
Lindevej 5, Hovborg.

PROGRAMBESKRIVELSE: 

D. 30. jan.: TEGNING efter model i forskellige positioner/opstillinger. Der anvendes forskellige 
teknikker, bl.a. krussedulleteknik, stregtegning på tid og uden at se på papiret, for at opbygge 
færdighed i hurtig tegning og korrekt komposition/form. Inst.: Anita Nielsen og Lene Kamp

D. 6. feb.: TRÅDMODELLERING af mennesker og dyr/insekter, hvor der også anvendes perler, 
skruer, stof, bagepapir og tapetklister. Inst.: Anita Nielsen og Lene Kamp.

Vinterferie i uge 7

D. 20. feb.: SALTDEJSMODELLERING bl.a. blindmodellering og efterfølgende div. ting/figurer i 
saltdej, som evt. indfarves med madkulør, rødbedesaft eller lign. Inst.: Anita Nielsen og Simone 
Freiheit.

D. 27. feb.: KOLD GLAS ved glaskunstner Lis Werenberg i Glejbjerg, hvor vi skal lave billeder og 
fyrfadsstager i glas. Inst.: Lis Werenberg. OBS.: Der kan bestilles kørsel v/Jane og Anita fra og 
til Galleriet.

D. 6. marts: AFFALD ELLER KUNST af div. ting og sager, bl.a. bølgepap, papruller, flasker, dåser, 
marmeladeglas, fjer osv. Inst.: Charlotte Klausen og Simone Freiheit. 

D. 13. marts.: DEKOPAGE på vaskede dåser, flasker, æsker m.m. Inst.: Lis Werenberg og Charlotte 
Klausen. 

D. 20. marts: MALERI, hvor der arbejdes med grundteknikker indenfor maleri. Inst.: Simone 
Freiheit og Lene Kamp.

Påskeferie i uge 13

D. 3. april: MALERI fortsat Inst.: Line Brennebjerg Petersen og Jane 
Lorentzen.

D. 10. april: MALE PÅ STEN både dyr, blomster, mønstre, ansigter m.m. Inst.: 
Anita Nielsen og Jane Lorentzen.

D. 17. april: LANDART I NATUREN kl. 15.30-18.00 for både små og store, hvor der vises 
eksempler på sjove/kreative og anderledes udsmykninger af naturen med naturmaterialer. Vi 
finder eller medbringer; sten, skaller, blade, blomster, grene, mos m.m. og sammensætter disse, 
så de overrasker/skaber forundrelse for tilskuer/forældre, som denne dag må komme kl. 17.30 og 
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nyde både en kop kaffe og vore kreationer/værker. Inst.: Anita Nielsen, Jane Lorentzen og Tage 
Brøgger. 

Generelt; bedes eleverne medbringe dagsaktuelle materialer, hvis I har/kan finde sådanne. 
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.

Vi glæder os til at se dig!                                                                                                                                   
Holmeå Kunstforening, Hovborg. Tilmelding på tlf.: 21493914. 


