
   FORÅRS PROGRAM  2014    I KUNSTFORENINGEN

I børnebilledskolen arbejdes der med mange forskellige grene indenfor det krea-
tive univers. Børnene prøver tegne- og maleteknikker men arbejder også med 
formning eller designopgaver i forskelligt materialer. Der er nogle gange ture ud 
af huset. Det specifikke program følger. Første gang er 15/1. Sidste gang er 26/3.
Tidspunkt: Hold 1, børn 4-8 år onsdage kl. 15.30 - 16.45
                    Hold 2, børn 9-15 år onsdage kl. 16.45 - 18.00
Pris: Medlemmer 400 kr. og ikke-medlemmer 500 kr. 
Underviser: Blandet. 

Kurset henvender sig til alle, der har lyst til at male, så er der plads til både nye 
og gengangere, nybegyndere og øvede. Hver time startes med et kort oplæg og 
derefter arbejdes der frit med fokus på processen og ikke resultatet. Der arbejdes 
med akrylmaling og farvelære på både lærred og papir. Der er mix med blyant, 
oliekridt, blyant, tusch og kridt på store og mindre lærreder og du får mulighed 
for at afprøve forskellige teknikker og arbejdsredskaber.
Tidspunkt: Tirsdage kl. 18.30 -21.15. Fra 14/1 -1/4 (minus uge 7).
Pris: Medlemmer 950 kr. og ikke-medlemmer 1150 kr.
Underviser: Hanne Ernst

Kreativ med fondant for begyndere. Du kan selv få indflydelse på, hvad du vil 
lære. Medbring forklæde og evt. madpakke. Tilmelding via www.dinkage.dk
Tidspunkt: Søndag d. 20/1 kl. 10 og ca. 2-3 timer frem. 
Pris: 350 kr. + evt. materialer
Underviser: Charlotte Klausen fra DinKage 
Sted: HUSET (hallen i Hovborg: Lindevej 7A, 6682 Hovborg)

Vi skal lave tasker, krukker andre beholdere i gummi fra traktor-, trailer og 
cykelslanger. Medbring selv: madpakke, hultang gerne med udveksling - pi-
behul 2 mm, stor saks til gummi, håndklæde, målebånd, lineal og kuglepen, 
evt. ting til dekoration og låsemekanismer.
Tidspunkt: Fredag 7/3 kl. 17-21 og lørdag 8/3 kl. 9-16
Pris: Medlemmer 480 kr. og ikke-medlemmer 600 kr. + Udgifter til materi-
aler må forventes. Sidste tilmelding: 20/2.
Underviser: Dorthe Riber

Drejning er fascinerende, frustrerende og fantastisk! Vil du gerne prøve 
kræfter med denne spændende teknik, der både giver hurtige resultater og til 
tider frustration, fordi det er så svært, så har du mulighed for at få en intensiv 
eneundervisning i drejning på elektrisk drejeskive. Efter ønske kan der også 
laves et forløb, hvor deltageren prøver at glaserer sine ting. (Hvis de drejede 
genstande skal brændes, betales der 180 kr/kg.)
Tidspunkt: Efter aftale. Tilmelding til mail: s_freiheit@hotmail.com, telf. 
61331308. Tilmelding skal ske min. 14 dage før og der betales her et deposi-
tum på 500 kr. Beløbet refunderes ikke ved afbud.
Pris: 300 kr/time. Prisen er incl. materialer.
Underviser: Nicole fra Bunger Keramik i Agerbæk

Vi skal lave fine lerting på to dage. 1. gang former vi. Det kan være skåle, 
fade, figurer osv. Her er mulighed for modellering, plade teknik og udruln-
ing. 2. gang glaseres de fine ting og brændes udenfor i vores RAKU-tønder. 
Efter brænding og et dyp i savsmuld, afvaskes tingene for sod. Det er altid 
spændende at se det færdige resultat, for under RAKU brændingen kan der 
ske forunderlige ting. 
Tidspunkt: Søndag d. 23/2 kl. 10-16 og søndag d. 9/3 kl. 10-16
Pris: Medlemmer 480 kr. og ikke-medlemmer 600 kr. + Udgifter til materi-
aler må forventes. Sidste tilmelding: 6/2
Underviser: Dorit Knudsen

Undervisning i drejning

Kursus i kagepyntning

GummifletBørnebilledskole

Akrylmaling

RAKU



Kom og få nogle hyggelige, sjove og kreative timer, hvor vi skal eksperimen-
tere med forskellige teknikker og materialer, så vi tilsidst får nogle fantastiske 
abstrakte og figurative kunstværker. Til collagemetoden arbejdes med mate-
rialer som akrylmaling, vævsklæber, udklip, oliefarver, stempler, skabeloner 
til aftryk, papir, m.m. Materialerne limes på lærred, og vi maler med akryl-
maling. Lag på lag. Til sidst arbejder vi med oliepastel, tusch og blyant.
Kurset er for både begyndere som øvede og dem, som mangler lidt inspira-
tion til at komme videre. Der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsæt-
ninger, lyst og interesser.
Medbring selv akrylmaling, pensler, lærreder. Div. ting til collage (udklip, 
kopier, egne tegninger, gamle bøger) og ellers hvad du har er i gemmerne.
Tidspunkt: Lørdag 22/3 kl 9-15. Min. 8 deltagere. Sidste tilmelding 8/3. 
Pris: Medlemmer 750 kr. og ikke-medlemmer 900 kr. + Prisen er incl. andre 
materialer.
Underviser: Rie Brødsgaard se evt. www.rieskunstgalleri.dk

Eksperimenterende billedcollage med billedkunstner Rie Brødsgaard
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Krukkegrønt til terasse og trappe. Kom og bliv inspireret og lær nyt af blom-
sterdekoratør Anne Blume fra Grindsted, som viser os spændende ideer til at 
lave forårskrukker til terassen mv.  Medbring selv krukker.
Tidspunkt: Lørdag 27/4 kl. 10-15
Pris: Medlemmer 120 kr. og ikke-medlemmer 150 + materialer kan købes af 
underviser. Sidste tilmelding d. 10/4.
Underviser: Anne Blume

Blomsterdekorationer til forårsterassen

Kursus i Makemake fiberbeton

Tidspunkt: Tors. d. 24/4, tors. d. 1/5 og tors. d. 8/5 kl. 18-21
Pris: Medlemmer 525 kr., ikke-medlemmer 625 kr. Der må forventes udg-
ifter til nogle materialer. Min. 8 deltagere. Sidste tilmelding 10/4.
Underviser: Lis Werenberg
Sted: Katbølgaard, Tvilhovej 16, 6752 Gljebjerg

Se meget mere om os på htts://www.facebook.com/HolmeaKunstforening
Her vil vi holde jeg opdateret med status på kursusafvikling, nye kurser, 
ledige pladser, billeder fra de forskellige kurser osv. 

Indbetaling til kurserne kan ske på kontonr.: 9690 0000788996

Tilmelding til s_freiheit@hotmail.com eller 61331398, hvis der ikke står 
andet skrevet. Har du ikke nået tilmedlingsfristen, er du velkommen til at 
forhøre dig, om der stadig er plads på holdet. 

Alle kurser afholdes i vores lokale på Lindevej 5, 6682 Hovborg hvis andet 
ikke er oplyst i programmet.

Ønsker man at blive medlem kan det ske til Line B. Pedersen på lipe@sde.dk.

Kom og lær hvordan du kan lave skulpturer og meget andet med Makemake fiber-
beton. Materialet er et letformbart dekorationsbeton, som har samme konsistens 
som ler. Så for dem, som kan lide at skabe med deres hænder, vil der her være rig 
mulighed for at forme, konstruere og være kreativ. Når først man har fået materia-
let i sine hænder, kan det svært at slippe igen. 
Du er også velkommen til at arbejde udfra "Trash to Flash" princippet, hvor du kan 
give nyt liv til nogle af dine gamle ting ved at beklæde det med Makemake, så det 
får et nyt og måske helt anderledes udtryk og udformning. 

Keramik v. Lotte Kohl
Der kommer evt. et opslag i foråret om et keramikkursus v. Lotte Kohl.
Følg os på Facebook og på www.hovborgnet.dk.


