Tegning i naturskønne omgivelser (C)
Med et kreativt kunstophold på KunstCentret Silkeborg Bad
får I mulighed for at udfolde jer kreativt i unikke omgivelser, hvor kunst, natur og historie går op i en højere enhed
alt imens I får undervisning samt feedback fra en udøvende
lokal kunstner. Få samtidig inspiration til eget arbejde i det
aktuelle kunstudstillinger og skulpturparken.

3 dages kreativt ophold for voksne

Program:
Igennem jeres ophold har I kreativ base i skulptursalen på 1. sal
i KunstCentret. Der er adgang i KunstCentrets åbningstid.
Undervisningstidspunkterne i følgende program er faste, resten
er forslåede tidspunkter og forslag til aktiviteter.

Dag 1
Kl. 15:00 Ankomst
Kl. 16:00 Gå en skøn tur rundt om Ørnsø og få et overblik

over det naturskønne og historiske område. På turen
kan naturen opleves på nært hold, hvilket giver gode
muligheder for at opleve det rige fugle- og dyreliv.
Turen er på 3 km og tager ca. en time i roligt tempo.
Undervejs finder I info om natur og kulturhistorie på
skilte langs stien. (Se folderen “KunstCentret Silkeborg
Bad”, hvor der indgår et kort med ruten)

Tilbud til mindre grupper (min. 5 deltagere og max 9 deltagere)
Bookingfrist: 30 dage før opholdet
Opholdet kan bookes i følgende weekender i 2021:
19.-21. marts, 23.-25. april, 28.-30. maj, 11.-13. juni, 2.-4. juli,
20.-22. august
2 x overnatninger i dobbeltværelse med bad (inkl. linned
og håndklæder)
Fri entré til KunstCentret og de aktuelle udstillinger
2 x Undervisningstimer i tegning
1 x Tegnesæt (skitseblok, blyanter og viskelæder).

Nyd resten af aftenen med madlavning i det hyggelige
fælleskøkken eller tag et smut ind til byen og udforsk
byens restauranter.
Det tager ca. 20 min at gå ind til byen og hvis I er
på cykel ca.10 min - ruten er den samme, hvor I
følger naturstien ved den nedlagte jernbane i ca. 2
km. (Se kort) Det er også muligt tage bus nr. 10 ind
til stationen. Busstoppet “Silkeborg Bad/Gjessøvej”
ligger 5 min. gang fra KunstCentret Silkeborg Bad. I
weekenderne betjenes stoppestedet ved KunstCentret
i åbningstiden.

Pris pr. pers.: kr. 1.195,- (delt dobb. vær.), kr. 1.295,- (enk. vær.)
Tilkøb af morgenmadskurv: kr. 130,- pr. person (to dage)

Booking og information

Booking af ophold og eventuelle spørgsmål:
reception@silkeborgbad.dk eller tlf.: 86 81 63 29
Ved ankomst vil I få udleveret udvalgte brochurer og informationer, som I kan søge inspiration i og bruge på jeres ophold.

Dag 2

Dag 3

Kl. 09:00 Nyd en dejlig morgenmad i hyggelige og rolige

Kl. 09:00 Nyd en dejlig morgenmad i hyggelige og rolige

Kl. 10:00 Gå en tur i skulpturparken og oplev parkens skønne

Kl. 10:00 Mulighed for at arbejde videre med jeres tegninger

omgivelser.

åndehuller og se de mere end 40 skulpturer.
Få inspiration og oplev samtidig hvordan skulpturerne
og naturen omfavner hinanden og skaber unikke rum
til fordybelse og refleksion. (Se oversigt over skulpturerne i parken)

Kl. 11:30 Første undervisningstime. Vi mødes i Skulptursalen

på. 1 sal. Introduktion til undervisningstimerne, hvor
fokus er på grundlæggende tegneteknikker. I vil få
forskellige opgaver, som I efter undervisningen selv kan
arbejde videre med både inden- og udendørs.

Kl. 12:30 Tag en velfortjent pause fra tegneaktiviteterne og spis

en dejlig frokost. I bestemmer selv hvad menuen skal
stå på og hvad den skal koste, I kan besøge Café Ørnsø,
tage et smut ind i byen eller lav een picnic I kan tage
med i parken. Det er helt op til jer.

Kl. 13:30 Mulighed for at arbejde videre med jeres tegninger. I

kan blive i skulptursalen eller gå ud i parken, hvis vejret
tillader det. (Det er muligt at låne tegneunderlag og
siddepuder) I kan være i skulptursalen til kl. 17.
Nyd resten af aftenen med madlavning i det hyggelige
fælleskøkken eller besøg en af byens restauranter.

omgivelser.

inden den anden undervisningstime begynder.

Eller gå en rask morgentur hen til Almindsø og få en
frisk morgendukkert, hvis vejret tillader det. Husk
badetøj. (Se folderen “KunstCentret Silkeborg Bad”,
hvor der indgår et kort med ruten)

Kl. 12:00 Anden undervisningstime. Vi mødes i Skulptursalen.
Få feedback på jeres tegninger og flere brugbare redskaber samt nye opgaver med andre fokuspunkter.

Kl. 13:00 Tag en velfortjent pause fra tegneaktiviteterne og spis
en dejlig frokost. I kan besøge Cafe Ørnsø, tage et
smut ind i byen eller lave en picnic I kan tage med i
parken. Det er helt op til jer.

Kl. 14:00 Mulighed for at arbejde videre med jeres tegninger og

den feedback I hver især har fået samt arbejde med de
nye opgaver. I kan blive i Skulptursalen eller gå ud i
parken. I kan være i skulptursalen til kl. 17.
I kan også udforske de aktuelle kunstudstillinger på
KunstCentret og blive inspireret til eget videre arbejde.

Øvrig inspiration
Hvis I kunne tænke jer yderligere kunstoplevelser ligger Museum Jorn, Galerie Moderne og papirmuseet i
omegn af KunstCentret Silkeborg Bad. (Se de vedlagte
foldere)

