Hammel Billedskole Efteråret 2012
Denne sæson er emnet:

Vilde dyr og trofæer

Vilde dyr og trofæer – ”alle jagter har sine ofre”. Vi skal på jagt blandt sjældne og vilde
dyr. Som enhver jæger skal du lave dit eget trofæ. (måske kommer det ikke til a t ligne alle
andres trofæ, men du skal have et bevis på dit mod og din
originalitet). Der skal
tegnes, males, arbejdes med gentagelser og tænkes utraditionelt.!!

Tirsdags holdene skal møde:
4/9- 11/9- 18/9- 25/9- 2/10- 9/1023/10- 30/10- 6/11- 13/11- 20/11- 27/11.
27/11 Fernisering kl. 17.00.

Torsdags holdene skal møde:
30/8- 6/9- 13/9- 20/9- 27/94/10- 11/10- 25/10- 1/11- 8/11- 15/1122/11 og 27/11- Fernisering kl. 17.00.
Undervisningen foregår i værkstedet i InSide kl. 15.00- 16.45.
og drikke til pausen.
De yngste kommer til at arbejde med Hans Scherfigs
junglens mysterium.
De ældste elever vil kommer omkring Bjørn Nørregård
materialer sammen på.

Til efteråret:  medbring et gummi el.
klippe i og forvandle til et trofæ. Min.
farlige dyr. Vi vil også have dyr som du
Tilmelding se næste side. 

Medbring altid lidt at spise

univers med fabeldyr og

og hans måde at sætte

plys dyr / bamse, som du gerne må/ vil
15 cm. og max. 30-40 cm. høj. Gerne vilde og
kan vælge imellem.

Tilmelding til Hammel Billedskole skal ske senest d. 1 maj
det sker ved at sende 550,-

kr. til reg.nr.: 9281 konto.: 0016770442

og skriv elevens fulde navn på betalingen.
Efter betaling er sket, skriv da en mail til Kirsten på on@fus.dk – med ønske om
hvilket hold barnet ønsker at deltage på, husk her at skrive navn, adresse, e -mail,
fødselsdag og år, + mobil nr.
Forårets børn 2012 er sikret en plads på de hold de fulgte i foråret.

Efter 1. maj vil eventuelle ledige pladser blive tilbudt til elever på ventelisten.

Med Kærlig hilsen Hammel Billedskole / Kirsten

(mobil 20211028)

