Vi mødes i Gyldenkernes Hus - (sidste hus tv. på bakken)
Observator Gyldenkernes Vej, 4340 Tølløse www.brorfelde.dk
el.Værftet v. Holbæk Havn - Havnevej 7, 4300 Holbæk

Tilmelding hos :
Bente Kjær Pedersen, Billedskolen Holbæk
Tlf.: 7236 2386
mail. : benpe@holb.dk
Medbring madpakke, drikke og pude til at sidde på udenfor.
Deltagerbeløbet skal være indbetalt på Billedskolen og
Musikskolens konto : Reg. 0520 - Konto 0000388675
Senest en uge før holdet begynder.
Da Billed- og Musikskolens kontor er lukket i sommer, bedes
I venligst aflevere kopi af kvittering (eller udskrift) den første
kursusdag.
Kurserne arrangeres af Billedskolen Holbæk /afd. af Musikskolen
Holbæk.
Billedkunstner Bente Kjær Pedersen står for Billedskolen og
undervisningen på sommerholdene.

Facebook : Billedskolen Holbæk

www.billedskolen-holb.dk

Sommer-

billedskole 2016

- værftet, Holbæk Fjord
Brorfelde ObseRvatorium

Sommerbilledskole 2016

tegning, tempera- og akvarelmaleri
Uge 26
Brorfelde Observatoriet
Mandag d. 27 juni - fredag d. 1 juli
Kl. 9.30 - 13.30 : For børn 6 - 12 år
Kl. 13.30 - 16.30 : For børn og voksne
Uge 27
Værftet v. Holbæk Fjord
Mandag d. 4 juli - fredag d. 8 juli
Kl. 9.30 - 13.30 : For børn 6 - 12 år
Uge 31
Værftet v. Holbæk Fjord
Mandag d. 1 aug. - fredag d. 5 aug.
Kl. 10.00 - 13.00 : For børn og voksne
Elevpris pr. uge 800 kr. (inkl. materialer)

I år vil Sommerbilledskolens første uge være i ’Gyldenkernes

Hus’ på Brorfelde Observatoriet - øverst på bakken med vide
udsigter, og tæt på skov, landsbymiljø og heste i Brorfelde.
De følgende uger vil Sommerbilledskolen være på Værftet v.
Holbæk Havn hvor vandet, lyset over fjorden, skibene, fulglene vil inspirere til billederne, sammen med myter og eventyr
fra fjerne lande og himmelstrøg.
På billedskolen males efter egne ideer og frie opgaver iblandet sjove og eksperimenterende øvelser, der giver viden og
erfaring indenfor farvelære, komposition og perspektiv - tegning med kul og blyant - og maleri med akvarel og temperafarver, som vi selv fremstiller.
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TID TIL FORDYBELSE OG SAMVÆR - SKABERGLÆDE
OG POESI - FRIE OPGAVER OG FANTASI

