Tegnekursus i naturskønne omgivelser
med/uden ophold, udbydes på disse tidspunkter i 2022:
4.-6. februar
25.-27. februar
1.-3. april

Vi skal opleve det nærvær og den fordybelse,
som det giver at se på verden med en tegners
øjne. Om formiddagen er der undervisning:
Forskellige tegnemetoder introduceres og
øves. Vi arbejder med blyant på papir og vi
øver måder at anskue et motiv på. Om
eftermiddagen er der mulighed for på egen
hånd at arbejde videre med formiddagens
tegneteknikker. Vi har base i den kreative zone
i skulptursalen. Underviser: Inge Lis Jørgensen.
Materialepakke med alt hvad du skal bruge – tegneblok ’ Chanson’ 50 ark, blyanter, knetgummi - kan bestilles, så
du modtager pakken når du ankommer.
Ved brug af egne materialer: Medbring en blyant 2b, en blyant 6b, et viskelæder af typen æltegummi, mindst 10
ark billigt tegnepapir og 10 ark tegnepapir i en lidt kraftigere kvalitet.

”Med et kreativt kursus på KunstCentret Silkeborg Bad får du/I mulighed for
at udfolde dig/jer kreativt i unikke omgivelser, hvor kunst, natur og historie
går op i en højere enhed alt imens deltagerne modtager undervisning samt
feedback fra en udøvende kunstner. Få samtidig inspiration til eget arbejde
i de aktuelle kunstudstillinger og skulpturparken.”
PRISER
Tegnekursus, kr. 580,Tegnekursus, inkl. materialepakke, kr. 710,Tegnekursus m. ophold, pr. pers., kr. 2.575,- (2 x overnatning i delt dobbelt værelse)
Tegnekursus m. ophold, inkl. materialepakke, pr. pers., kr. 2.710,Tillæg 100 kr. for enkeltværelse.
Tilkøb af morgenmadskurv: kr. 130 pr. person (for 2 dage).
Alle priser inkluderer ubegrænset fri adgang til KunstCentret Silkeborg Bad i åbningstiden.
FAKTA
Kreativt kursus for begyndere/let øvede/øvede.
Dag 1: ankomstdag for overnattende deltagere.
Dag 2: undervisning 11.15 – 14.15
Dag 3: undervisning 11.15 – 14.15
(i alt 6 undervisningstimer).
Mindst 6, max 15 deltagere.
BOOKING
Booking af ophold og eventuelle spørgsmål:
reception@silkeborgbad.dk eller tlf.: 86 81 63 29.
Ved ankomst vil du/ I få udleveret udvalgte brochurer
og informationer til inspiration om området.

