ODSHERRED BILLEDSKOLE
Efterår 2020
Kreativitet er fremtiden
Alle mennesker har evnen til at tænke kreativt, det kræver rammer, som lægger op til kreativ tænkning.
Du udvikler hjernen, når du gør noget andet end du plejer. Her er det kreative den stærkeste medspiller.
Stimuli som giver hjernen mulighed for at skabe nye forbindelser, udfordrer og udvikler hjernen til kreativ
tænkning. Vi har brug for kreative tænkere i fremtiden.
I billedskolen arbejder vi for at skabe nye forbindelser, i fælleskab og blandt nye venner, og i hjernen. Alle vores
lærere underviser ud fra en positiv og skabende grundidé. Alle kan, på deres unikke måde, skabe noget nyt.

BILLEDKUNST
Du bliver undervist i grundlæggende farvelære, teknikker og kunstretninger. Du får kendskab til fx akryl,
akvarel, grafik, skulptur og blandform.

ANIMATION
Vi animerer med kendte stopmotion-tekniker og dygtiggør os i at tegne, klippe, klistre og bruge modelérvoks.
Vi bruger iPads til at lave film og bevæge vores figur. For de øvede bevæger vi os ind i frame by frame animation
og digitale malerier. OBS: Hver anden undervisningsgang foregår online på nettet via Zoom.
Læreren har arbejdet med cinematics til spillet Leage of Legends og har instrueret kortfilm og reklamefilm og
har således mange års erfaring i branchen, samt i at undervise børn og unge i faget.

KERAMIK
Har du lyst til at lave nogle smukke ting til dit værelse, en tepotte/krus, eller en fin skål, er du velkommen på
holdet. Her lærer du om ler, og om hvor sjovt, det er at arbejde med det.

MALERI & TEGNING
Mal dig glad. At male er at fordybe sig, at få ro og tid til at udtrykke sig. Du lærer de grundlæggende teknikker:
Hvordan skaber man dybde? Hvordan blandes yndlingsfarven? Det bliver sjovere at male, når du ved noget om,
hvordan du kan gøre. Den enkelte elev får plads til at udtrykke sig kreativt på sin helt egen måde.
Tegning er for alle, der ønsker at lære at tegne - eller blive bedre til det. Du vil blive undervist i klassisk tegning
og gennemgår forskellige øvelser med hensyn til din stil og streg, så dit personlige udtryk bliver styrket. Det
giver selvværd og selvtillid.
Se hvor og hvornår holdene starter på bagsiden af flyeren.

Læs mere - og tilmeld* dig - på odsherredmusikskole.dk/billedskolen

NYKØBING
ONE-skolen, A. Ladingsvej, Billedkunstlokalet
Hold 2 - Maleri & Tegning, 8-12 år
Mandage kl. 15.30-17.30 (10 gange), start den 14. september. Lærer: Mette Zeuthen

ASNÆS
Asnæs Skole, Billedkunstlokalet
Hold 3 - Billedkunst, 8-12 år
Tirsdage kl. 15.30–17.30 (10 gange), start den 15. september. Lærer: Mette Zeuthen
Hold 1 - Billedkunst, 12-16 år
Onsdage kl. 15.30–17.30 (10 gange), start den 16. september. Lærer: Mette Zeuthen
Ungehuset i Asnæs, Mødelokalet på 1. sal
Hold 6 - Animation for begyndere, 8-16 år
Onsdage kl. 15.00-16.45 (10 gange), start den 16. september. Lærer: Karsten Hoop
Hold 7 - Animation for øvede, 8-16 år
Onsdage kl. 17.00-18.45 (10 gange), start den 16. september. Lærer: Karsten Hoop
OBS: Hver anden gang foregår undervisningen online. - 1. mødegang foregår ved fysisk fremmøde.

HØRVE
Hørve Skole, Billedkunstlokalet
Hold 4 - Billedkunst
Torsdage kl. 15.30–17.30 (10 gange), start den 17. september. Lærer: Mette Zeuthen
Kolåsvej 21, Vindekilde, 4534 Hørve
Hold 5 - Keramik 10–13 år
Onsdage kl. 15.00–17.00 (10 gange), start den 16. september. Lærer: Line Billeskov

Pris for alle kurser*: 500 kr. for 10 mødegange. Opkræves via e-boks.

FERNISERING
FOR ALLE HOLD
LØRDAG DEN 4. MAJ KL. 11.00-13.00
PÅ MEJERIET, CENTERVEJEN 4A, ASNÆS

* Tilmelding til kurserne er bindende

