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PÅ BILLEDSKOLEN ARBEJDER VI MED

• tegning, maleri, grafik
mindre skulpturer og blandformer
• ofte med opgaver, du skal løse
• øvelser i forskellige
teknikker og eksperimenter
PÅ BILLEDSKOLEN KAN DU

•
•
•
•
•

få venner, der deler din interesse
fordybe dig i at arbejde med billeder
prøve nye måder at lave billeder på
blive dygtigere til billedkunst
få tid til at arbejde med billeder

PÅ BILLEDSKOLEN FORVENTER VI AT DU

• gerne vil prøve noget nyt
• gerne vil udvikle dine evner

Undervisningen foregår på
Kunstmuseet Brundlund Slot
(Gartnerhuset i parken).
Holdstørrelsen er på ca. 12 elever.

TILMELDING 2014

JEG VIL GERNE GÅ PÅ BILLEDSKOLE 14/15

Din tilmelding gælder for et helt år og
foregår ved at indsende kuponen i denne folder
så vi har modtaget den pr post eller pr. mail(indscannet) til
beso@museum-sonderjylland.dk

Hold I Tirsdag 15.30 -18.00
(Blandet hold)

SENEST LØRDAG 20. JULI 2014
Billedskolens elever 2013/14 har fortrinsret.
Derefter fordeles pladserne efter
først-til-mølle-princippet.
Du får besked om optagelse senest uge

Vi tilstræber at samle de største børn/unge
på hold III kl.17.30. Andre hold er blandede.
Sæt kryds ved den dag, du helst vil komme. Hvis
du også kan nogle af de andre dage, vil vi meget
gerne, at du sætter et 2-tal og et 3-tal.
Hvis du gerne vil gå på billedskole, men ikke kan
på nogen af dagene, så send en mail:
beso@museum-sonderjylland.dk

Skolen tilbyder hen over året tema-workshops til
alle elever og for de store en udflugt til
Designskolen Kolding - alt mod en mindre
brugerbetaling.

Har du gået på Billedskolen sidste år, bedes du
sætte kryds på tilmeldingsflappen.
Vores venteliste opretholdes kun i det skoleår,
du tilmelder dig.

Undervisningen starter i begyndelsen af
september og slutter i maj.

Udfyld flappen med meget tydelig markering af
navn, telefon, personnummer, underskrift og gerne
e-mailadresse. Sæt gerne kryds ved tilladelse til
fotografering og brug af fotos med jeres barn til
PR.

1 år på Billedskolen koster 1100 kr./60 lektioner. Efter
optagelse fremsendes girokort til betaling for hele
året
Søskenderabat 100 kr.

SÅDAN GØR DU

Sæt tydeligt kryds ud for holdet og skriv meget tydeligt

Hold II Onsdag 15.30-18.00
(Blandet hold)
Hold III Onsdag 18.00-20.30
(Mest til de ældste 7-10 kl.)
Hold IV Torsdag 15.30-18.00
(Blandet hold)

Flekstid inden for tidsrum v. behov grundet ny skolelov

Navn:

Klasse og skole 14/15:

Elev mobil:

Adresse:
Forældre e-mail:
Telefon hjem/arb./mobil:
Skolen/museet må bruge fotos af
mit barn til markedsføring.
Forældre cpr. (skal udfyldes med alle 10 cifre):
Forældre navn:
Forældre underskrift:
Jeg gik på Billedskolen år 13/14
Denne flap udfyldes, klippes af, frankeres og sendes.

