"Ved vejen lå et hus"
......"men hvilket hus"?
Efteråret 2014...................................
Vi skal kigge på huse fra flere forskellige vinkler.
Perspektiverer, kreerer, dekorerer, skraverer, planerer og spadserer.
Vi klipper, trykker, kradser, skærer, former, maler, river og inspirerer.
Tirsdage: 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, lørdag 27/9-tur, 30/9, 7/10, efterårsferie,
21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11- incl. fernisering kl. 17.
Torsdage: 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, lørdag 27/9-tur, 2/10, 9/10,
efterårsferie, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11. Fernisering 18/11 kl. 17.
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se næste side.....

Materialer vi skal bruge: masser af viskelæder, selvhærdende ler, hobby
knive, nåle, papir, blyant, maling, lim, 40x40 cm lærred, 30x30 cm
lærred, stof, ugeblade, bølgepap, bobleplast, fuglehuse, træ pinde og
snor.
Når alt det er nævnt, skal I lige kigge på kursusdatoen 27/9, det er en
lørdag, hvor vi tager en bus til Århus, og spadserer en tur og studerer
huse. Der skal tegnes skitser og findes detaljer som skal bruges til
opgaver efter turen. Turen er 'en af undervisnings gangene, så skriv
allerede nu datoen i kalenderen, så ikke andet arrangeres.
NYT NOTAT: UNDERVISNINGEN ER FRA 15.30-17.15 BÅDE
TIRSDAG OG TORSDAG, HVIS BØRNENE FÅR VENTETID INDEN
UNDERVISNINGS START, KAN VI ANBEFALE HAMMEL
BIBLIOTEKET SOM VENTESTED. UNDERVISERNE KOMMER I
BILLEDSKOLE CA 15-20 MIN FØR UNDERVISNINGSSTART.
Efter vores generalforsamling d. 20/3, hvor vi snakkede om hvornår
eleverne får fri fra deres skoler efter sommerferien, og hvad den nye
skolereform får af indflydelse på vores elevtal i Billedskolen. Vi håber at
børnene ønsker at blive i Billedskolen, hvor vi gerne vil forsætte
med at give eleverne plads til fordybelse, kreativt at inspirere, og
møde andre med samme ønske og interesse for billedkunst.
Vi går ud fra at alle fortsætter i Billedskolen, hvis ikke skal I selv
aktivt melde fra til kirstenholme55@gmail.com ,tilmelding sker jo ved at
I betaler 550,-kr på billedskolens konto, se ovenfor. På forhånd tak. 🏠
Sæsonen koster 550,-kr pr. barn, som sættes ind på Billedskolens
konto: reg: 1551 konto: 16770442 inden d. 1.august 2014.
Vi kan oplyse at Cathrine Baab Holm, tidligere billedskoleelev, som
bliver færdig på gymnasiet til sommer, gerne vil være frivillig
medarbejder i Billedskolen i efteråret 2014. Velkommen Cathrine.
Med venlig hilsen
Marianne, Maja og Kirsten
Hammel Billedskole

