Sommerferien 2018

Kreativ familie-aktivitet
Tegnedag i det fri på KunstCentret Silkeborg Bad. Billedkunstner Anne Grarup
igangsætter deltagerne med tegnegrejer og lærer jer nyttige tips om at tegne.

Lav noget sammen med din familie en dag i sommerferien, hvor I prøver
kræfter med at tegne. Sammen med billedkunstner Anne Grarup går
deltagerne på opdagelse i skulpturparken ved KunstCentret Silkeborg Bad.
Man oplever stedet på en anden måde, end når man bare går tur. Med
blyant og papir laves små øvelser. I får kendskab til simple måleteknikker,
til at få styr på størrelsesforhold og rumlighed, og måske også til hvordan
man med skravering kan lægge skygge i sit motiv.
Om underviseren:
Anne Grarup er uddannet fra Kolding Designskole i 2009, og
arbejder med tegning, grafik og billedkunst. Hun har de
seneste år undervist børn, unge og voksne i tegning ved bl.a.
Højskoler, Gymnasier og forskellige Kunstskoler. Hun er
medlem af BKF, Billedkunstnernes forbund, og har deltaget i
gruppeudstillinger ved forskellige anerkendte
udstillingssteder.
For yderligere information: www.annegrarup.dk

FAKTA og TILMELDING
Målgruppe:

Familier. NB. Børn skal være min. 8 år, både drenge og piger er velkomne.
Børn kun ifølge med voksne. Max 3-4 børn pr. voksen.

Forudsætning: Alle er velkomne, både jer der aldrig har tegnet før og let øvede.
Hvornår:

Tirsdag – lørdag i perioden 3. juli – 21. juli 2018 (uge 27, 28, 29)
Modul 1, alle dage kl. 10.30-13.00
(Bestil evt. på forhånd frokost i Cafe Ørnsø. Eller medbring selv jeres picnic i parken)
Modul 2, alle dage kl. 14.00-16.30.
Man er velkommen til at deltage i begge moduler den samme dag, men man kan også have
udbytte af at deltage i kun ét modul. Max 2 moduler pr. familie.

Materialer:

KunstCentret stiller materialer og tegneunderlag til rådighed for alle.
I er også velkomne til at medbringe jeres egne tegnegrejer og tegneblok, hvis I har lyst til
det. I butikken er der også et lille sortiment af tegnegrejer og blokke til salg.
Medbring evt. let klapstol/siddeunderlag/myggespray. Udendørs stole kan også lånes på stedet.

Pris:

Selve undervisningen er gratis, når der er betalt almindelig entré til KunstCentret.
Entré: Voksne 75 kr./ pens 65 kr. Børn under 18 år er gratis.

Tilmelding:

Kontakt KunstCentret Silkeborg Bad med jeres tilmelding, så I er sikre på, at der er plads
den dag, I ønsker at være med. Tlf. 86 81 63 29, reception@silkeborgbad.dk
Max 20 deltagere på hvert modul.
Evt. ubesatte pladser på holdene sælges ved døren de enkelte dage.

