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Mandage
kl. 16 – 18.30
Lær at male Eventyr
(8-16 år)
ved billedkunstner
Sophus Ejler Jepsen

Onsdage
kl. 16 – 18.30
Keramik (10-15 år)
ved keramisk designer
Lene Kersting
Start uge 37, slut uge 49.
Springer over uge 38 og 45

Tirsdage
kl. 16 – 18.30
TegneholD
(8-14 år)
ved keramiker
Jette Löwén Dall

Torsdage
kl. 16 – 18.30
TegneholD
(8 -14 år)
ved keramiker
Jette Löwén Dall
Torsdage
kl. 19 – 21.30
TegneholD
(fra 10 år og op)
ved keramiker
Jette Löwén Dall

Torsdage
kl. 16 – 18.30
SpilproDuktion
(fra 9 år og op)
ved billedkunstner
Sophus Ejler Jepsen
Torsdage
kl 19 – 21.30
SpilproDuktion
– for øvede
(fra 11 år og op)
ved billedkunstner
Sophus Ejler Jepsen

Lørdage
kl. 10 – 12
Tegne, male, klippe,
klistre (4-8 år)
ved pædagog og tekstildesigner Lone Jensen

Fredage
kl. 16 – 18.30
Kunst for kreative børn
(7-12 år)
ved billedkunstlærer
Beata Fabricius

Lørdage
kl. 13 – 15
Tegne, male, klippe,
klistre (4-8 år)
ved pædagog og tekstildesigner Lone Jensen

TILMELDING og PRIS
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Et semester/halvår: 650 kr. pr. elev
Søskenderabat: 100 kr./semester
Flerholds-rabat: 100 kr. ved tilmelding til flere
hold i samme semester. Ordningen gælder ikke
for deltagelse på sommerbilledskole.
Sommerbilledskole 2022: 800 kr.
Se www.vejenbilledskole.dk
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e
2021

Ved tilmelding af et barn giver man automatisk
tilladelse til, at fotografier fra billedskolens aktiviteter kan offentliggøres på Vejen Kunstmuseums
og Billedskolens hjemmesider.
Tilmelding: Vejen Kunstmuseum
Telefon: 79966940
Mail: museum@vejen.dk
unDervisningen
Der er undervisning i Billedskolens lokaler Nørregade 21, 1. sal. Indgang fra Nørretorv. Efterårets
sæson starter i uge 36 og byder på 10 undervisningsgange i hold på 10 elever. Semesteret slutter
uge 46, 15. november -20. november.
BØRNEKuLTuR PÅ TVÆRS
Tirsdag den 19. oktober er der i efterårsferien uge
42 Børnekultur på tværs i bymidten i Vejen.
På Museumspladsen vil der bl.a. være keramikværksted. ALLE ER VELKOMNE, og det er gratis.
fERnISERING OG VÆRKSTED
Lørdag den 13. november satser vi på, at billedskoleholdene kan holde fernisering kl. 14 med
efterfølgende åbent værksted kl. 15 – 17.
ALLE ER VELKOMNE.
SOMMERBILLEDSKOLE 2022 – uge 31
I sidste uge af skolernes sommerferie (uge 31) er
der – traditionen tro – sommerbilledskole ved
Sophus Ejler Jepsen. Der er plads til 15 elever i
alderen fra 8 år.
BilleDskole for voksne
Vejen Billedskole tilbyder i samarbejde med FOF
også billedskole for voksne med tre hold ugentligt:
KERAMIK ved Lene Kersting – mandage
MALERI ved Sophus Ejler Jepsen – mandage

Grafisk: Sophus Ejler Jepsen

