
Mandage kl. 16 – 18.30
maleholD
(8-16 år)
ved billedkunstner Sophus Ejler Jepsen

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

Onsdage kl. 16 – 18.30
KeRamIK
(10-15 år)
ved keramisk designer Lene Kersting

Torsdage kl. 16 – 18.30
TegneholD 
(8 -14 år)  
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 3D for øvede 
(fra 15 år og op)
ved billedkunstner Sophus Ejler Jepsen

Torsdage kl. 19 – 21.30
TegneholD 
(fra 10 år og op)
ved keramiker Jette Löwén Dall

Fredage kl. 16 – 18.30 
Kunst foR kReatIve BøRn 
(7-12 år)
ved billedkunstlærer Beata Fabricius

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

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

  VEND     

foRåRssemesteR
Start i uge 5
1. februar – 6. februar 2021
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TILmELDInG og PRIS
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Et semester/halvår pr. elev: 650 kr.
Søskenderabat: 100 kr./semester for tilmeldte søskende. 
Sommerbilledskole pr. elev: 800 kr.
Se www.vejenbilledskole.dk

Tilmelding til Foråret 2021 sker under forbehold for gældende 
Corona-restriktioner. Om undervisning lukkes ned, søger Vejen 
Billedskole i lighed med foråret 2020 at samle timer på workshop-
dage. Om alt lukkes, refunderes indbetalinger.

Om der fortsat er behov for eller krav om mundbind, sørger Vejen 
Billedskole for mundbind til eleverne for at mindske muligheden 
for smitte mellem elever, der kommer fra forskellige skoler rundt 
om i kommunen.
 
Ved tilmelding af et barn giver man samtidig tilladelse til, at foto-

-
stmuseums og Billedskolens hjemmesider og sociale medier.

TilmelDInG:  Vejen Kunstmuseum
Telefon:  79966940
mail:  museum@vejen.dk

unDERVIsnInGEn
Der er undervisning i Billedskolens lokaler Nørregade 21, 1. sal. 
Indgang fra Nørretorv. Forårets sæson starter i uge 5 og byder på 
10 undervisningsgange i hold à 10 elever.

fERnIseRInG OG VÆRKsTeD
Med uvisse udsigter for forsamlingsforhold i foråret 2021 venter 
Vejen Billedskole med at udmelde evt. dato for den halvårlige fern-
isering. Om ikke andet afholdes en døgntilgængelig udstilling på 
Museumspladsen i Vejen.

sommeRBILLEDskOLe 2021 – uge 31 
(fra 8 år og op)
I sidste uge af skolernes sommerferie (2.-6. aug.) er der Sommer-
billedskole ved Sophus Ejler Jepsen. 
Der er plads til 15 elever i alderen fra 8 år.
Læs mere på billedskolens hjemmeside.

Billedskole for voksne
Med tilmelding hos FOF Vejen er der i
Vejen Billedskole også voksenhold:
KERAMIK ved Lene Kersting – mandag
MUSEUMSTEGNING ved Sophus Ejler Jepsen – mandag
CROQUIS ved Tina Østergaard Filsø – onsdag 

  VEND     

andag
OQUIS ved Tina Øste
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