BILLEDSKOLEN NORDALS

Tilbud: På hvert kursus får du 36 timer. Pris: 390 kr.
Formål: at udvide sin fantasi, at fordybe sig, at udvikle sine skabende evner.
Læs mere på vores hjemmeside: www.billedskolen.com
Billedskolen er for elever på mellemtrinnet.

Læs denne folder og klik dig ind, når du har besluttet dig.
Vi glæder os til at se netop dig!
Vil du vide mere om billedskolen, så ring til:
Mia Kjeldsen 51 29 43 53 eller Mona Ghasemi 50 99 18 79
En uge før et kursus begynder, modtager du et brev, der giver dig de nødvendige oplysninger om kurset.

Tilmelding snarest (begrænset antal pladser)!
www.sonderborgmusikskole.dk
vælg tilmelding - gør det nu - evt. Billedskolen tlf. 88 72 58 18
Læs mere på www.billedskolen.com

PoBe sats & repro 74 45 06 70

Sæson 2015-16
BILLEDSKOLEN
NORDALS

Billedskolen Nordals - 22. sæson.

Du kan udvikle dine kreative evner gennem
dette års tema: Kunsten som gave.
At arbejde med kunst er en gave, at lade sig
inspirere er en glæde, og at give det bort er
begge dele.
Du kommer til at arbejde med tegning, pil,
maleri, ler, collage og meget mere.
Gennem de mange forløb får du kendskab til
forskellige kunstnere som Nolde, Matisse,
Magritte, Vasarely m.fl. Vi skal høre lidt
om deres liv og lære deres billedunivers
at kende. Måske vi kan ”lure dem kunsten
af” – og lade os inspirere.
I den forbindelse finder vi ud, af hvad ordet
parafrase betyder.

Vi tilbyder kurser både på Nordalsskolen og
Oksbøl Friskole. Du skal blot tilmelde dig
gennem Musikskolen og gøre opmærksom
på, hvor du hører til.
Lærerne er:
Mia Kjeldsen, Mona Ghasemi, Kirsten
Pedersen og Margrethe Krogslund.
Det er erfarne lærere i alle aldre, der hver på deres måde kan give dig viden og
håndelag. Gæstelærerbesøg er også en mulighed.
Undervisningen finder sted på onsdage i billedkunstlokalerne på henholdsvis Oksbøl
Friskole kl. 14.15 og Nordalsskolen kl. 14.30.
Kursus I - 2015 på Oksbøl Friskole og Nordalsskolen fra 02./09. til 25./11.
Kursus II - 2016 på Oksbøl Friskole og Nordalsskolen fra 13./01. til 13./04.
Du får 36 timers undervisning til en pris af kun 390 kr.

Billedskolen tilbydes elever i 3.-4.-5.
og (evt. 6.) klasse.
Holdstørrelsen er max 12 elever.
NB. Der kan forekomme ændringer på
grund af den nye skolestruktur.

