Grafikkursus

Beskrivelse
Hvis du enten trænger til at lære grafik eller bare få genopfrisket dine evner, så er dette kursus lige noget
for dig.
Grafik med børn behøver ikke være med kniv, blod og tårer.
Få gode fif til at arbejde med forskellige teknikker, dagen byder på 5-6 forskellige grafiske teknikker så som
højtryk på skum, linoleum og monotypi (engangstryk).
Vi laver de forskellige grafiske tryk med vandbaseret trykfarve.
Vi skal på dagen arbejde tematisk med
Dyr
De 17 Verdensmål
Blindtegning
Sprællemænd

Download programmet længere nede på denne side.
Medbring to mælkekartoner pr. deltager.
HUSK AT DU SKAL KUNNE FREMVISE CORONAPAS
Forplejning
Frokost samt kaffe, te og kage er inkluderet.
Kontakt

Malene L. Thomassen
malyt@aarhus.dk
41856671
https://www.ulfiaarhus.dk/

Materialer

Hent hele invitationen og programmet (PDF) her
Download fil

Sted
ULF i Aarhus
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Det er ikke muligt at parkere i gården. Vi henviser til parkeringspladsen ved Scandinavian Congress Center.
Ring på dørtelefon 'Børnekulturhuset'

Dato
Mandag, 6 september, 2021 - 08:30
Gratis

Praktisk information
Målgruppe
Dagtilbud
- Børnehave
Grundskole
- Indskoling
- Mellemtrin
- Udskoling
SFO
Klub
Kurset er relevant for lærere, der underviser i fagene
Billedkunst
Biologi
Dansk
Håndværk og design
Natur/teknologi
Emneområde
Kunst, arkitektur og design
Kurset er relevant for pædagoger, der arbejder med læreplanstemaerne
Kulturelle udtryksformer og værdier
Antal
25
Periode
06.09.2021
Varighed
6.5 timer
Kl. 8:30 - 15:00
Dette forløb er gratis
Ved udeblivelse eller afbud senere end 14 dage før afvikling opkræves skolen/institutionen 500 kr.
Denne regel bortfalder dog, hvis aktiviteten lukkes ned efter påbud fra myndighederne.
Coronaretningslinjer for kulturinstitutioner:
Alle over 15 år skal kunne fremvise Coronapas.
Alle over 12 år skal bære mundbind, når man bevæger sig rundt i bygningen. Det må tages af, når man
sidder ned.
Børnekulturhuset søger for at overholde regler for rengøring, afspritning, areal mv.

Kontakt udbyder
ULF i Aarhus
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Tlf. 41 85 66 67

