Start i uge 5 den 26. jan. – 31. jan.

Mandage kl. 16 – 18.30
Keramik, ting og tegning (8-13 år)
Vi vil arbejde med ler, glasur, tegning og maleri.
Ved keramisk designer Lene Kersting.

Mandage kl. 18.45 – 21.00
Design til dit værelse. (12-18 år)
Vi vil skabe brugbare ting til indretning af
dit værelse såsom: Krukker, tekstiltryk, smykker,
billeder og plakater.
Ved keramisk designer Lene Kersting.

Tirsdage kl. 16 – 18.30
Manga & Minecraft for øvede (12-18 år)
Tegning, animation & programmering.
Ved billedhugger Sophus Ejler Jepsen.

Onsdage kl. 16 – 18.30
Skulptur, ild og varm kakao.
Friluftshold for alle aldre
ved billedhugger Sophus Ejler Jepsen.

Onsdage kl. 19-21.30
Keramik med tegning.
Ved keramisk designer Lene Kersting.

For voksne i samarbejde med LOF-Vejen.
Torsdage kl. 16 – 18.30
Tegn og programmer dit eget Minecraft.
(9-14 år)
Ved billedhugger Sophus Ejler Jepsen.

Torsdage kl. 16 – 18.30
Tegnehold (9-14 år)
Ved keramiker Jette Löwén Dall.

Torsdage kl. 19-21.30
Tegnehold. (10-18 år)
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 billedhugger Sophus Ejler Jepsen.

Se mere om de enkelte hold på

www.vejenbilledskole.dk

TILMELDING og PRIS

Tilmelding starter ved Billedskolens fernisering den
15. november 2014.
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Tilmelding for børn:
Tilmelding hos Selma Jensen
Telefon: 75360150
Mail: selma.jens@mail.dk
Pris 550 kr. pr. barn + et familiemedlemskab af Vejen
Billedskole (100 kr. pr. år)
Sommerbilledskole: 650 kr. + medlemskab
Ved tilmelding af et barn giver man automatisk tilladelse til,
at fotografier fra billedskolens aktiviteter kan offentliggøres
på Vejen Kunstmuseums og Billedskolens hjemmesider.

Tilmelding for voksne:
Tilmelding og betaling til LOF-Vejen.
Pris (voksenhold): 600 kr. + materialeudgifter.

Se mere på www.vejenbilledskole.dk
UNDERVISNINGEN

Undervisningen starter i uge 5 den 26. jan. – 31. jan. og
foregår 10 gange på Vejen Kunstmuseum, loftet over
særudstillingslokalerne i hold à 10 elever.

ÅBNE VÆRKSTEDER - gratis

I vinterferien uge 7, den 10.-12. februar - alle dage fra
kl. 11 – 15 - er der åbne værksteder under ledelse af
Sophus Ejler Jepsen

ALLE ER VELKOMNE

FERNISERING OG VÆRKSTED

Lørdag den 11. april holder billedskole-holdene fernisering kl. 14 med efterfølgende
åbent værksted kl. 15-17
ALLE ER VELKOMNE

SOMMERBILLEDSKOLE 2015

I sidste uge af skolernes sommerferie (uge 32) leder
billedhugger Sophus Ejler Jepsen Sommerbilledskolen.

Tilmeldingen starter lørdag den 15. november
2014

Eventyrfigurer 2014

Alle eventyrfigurer og sjove bogstaver her i programmet er tegnet og klippet af billedskolens elever og
skoleklasser på besøg i Vejen Kunstmuseums daglige
formidling på Atelierloftet. De er samlet i en ”font”,
du kan downloade fra billedskolens hjemmeside, og
bruge på din egen computer!
Find Eventyrfigur-fonten og læs mere om de enkelte
værksteder og hold på:

www.vejenbilledskole.dk

