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Velkommen! 

I denne folder finder du forårets tilbud på Billedskolen Hors-
ens. Holdene er for alle - også selvom du ikke bor i Horsens 
Kommune.

Billedskolen er for dig, der brænder for at lave noget visuelt
kreativt, uanset på hvilket niveau du ønsker at bruge os.
Her kan du arbejde med tegning, skulptur, maleri, animtion og 
de mange andre spændende discipliner inden for billedkunst 
og design. Som noget nyt løber alle Billedskolens hold hele 
sæsonen, så du er garanteret en sjov, lærerig og interessant 
undervisning helt indtil maj måned i selskab med vores dygtige 
undervisere.

På vores hjemmeside kan du dykke ned i alle vores kreative
tilbud for børn, unge og voksne og tilmelde dig årets fritidshold.

Tilmelding her 

Besøg os oå www.billedskolenhorsens.dk eller følg os på:
Instagram og Facebook, hvor du kan finde inspiration og info 
om nye aktiviteter og workshops.



Hvis du er glad for at tegne, male og bygge skøre ting, så er
Billedskolens Kunsteksperimentarium stedet for dig. Her kan
du male med sæbebobler, bygge med skrald, klippe, klistre
og tegne på måder, du aldrig har forestillet dig — det er kun
fantasien, der sætter grænser.

Info
Tirsdage: 15.00-16.30
Søndag d. 2. april kl. 10.00-14.30
Start: 10. januar
Slut: 16. maj

30 timer / 900 kr.

10. januar – 16. maj

Kunsteksperimentarium
Begyndere 6 - 7 år
Anja Nielsen



Stort og småt, fine detaljer og store streger. På dette hold 
får du spændende udfordringer, hvor vi bruger både
klassiske og ukonventionelle metoder som fx blyant, blæk,
ispinde og limpistoler. Vi skal altså både tegne og bygge
samt eksperimentere med mange forskellige materialer.

Info
Tirsdage: 16.45-18.15
Lørdag d. 1. april kl. 10.00-14.30 
- (Fælles påske på Kulturstationen)
Start: 10. januar
Slut: 16. maj

30 timer / 900 kr.

10. januar – 16. maj

Maleri, Collage og 
Design
Begyndere og øvede 8 - 10 år
Anja Nielsen



Få udfordret dine tegnekompetencer og dit visuelle sprog
med forskellige øvelser inden for design og tegning. 
Du kommer blandt andet til at lære, hvordan du bruger 
tegning som et grundlæggende værktøj i idéprocesser. 
Holdet er et godt fundament, hvis du gerne vil videre i den 
kreative verden af kunst, design eller animation, men også et 
fedt fællesskab, for dig der bare vil øve dig i tegning.

Info
Tirsdage kl. 19.00 - 21.00
Start: 10. januar
Slut: 2. maj

  30 timer / 950 kr.

10. januar – 2. maj

De Unge Tegnere
Begyndere og øvede 13 - 18 år
Karina Bækkelund



Dette hold er for dig, som har hovedet fuld af gode idéer, 
men mangler værktøjerne til at få dem ud! Kreativitet kan 
have mange former — på dette hold får du lov til at eksper-
imentere med en masse forskellige medier. Eksempelvis 
bliver både tegning, collage, street art, skulptur, grafik, lino-
leumstryk og historiefortælling en del af din værktøjskasse. 
På den måde prøver du meget forskelligt og bliver klogere 
på, hvad du synes er fedest.

Info
Onsdage: 16.00-18.00
Søndag d. 19. februar kl. 9.30-15.30 
- (Fælles fastelavn på Kulturstationen)
Start: 25. januar
Slut: 17. maj

36 timer / 1.050 kr.

25. januar – 17. maj

Design & Tegning
Begyndere og øvede 12 - 17 år
Beth Justesen

  





På dette hold skal vi bygge! Ved hjælp af træelementer, 
papir, pap, dimser og dutter bygger vi både fantasifulde 
verdener, arkitektur, maskiner og meget andet. Vi bruger 
tegning til at finde på vores idéer, så vi kan se hvilke af vores 
idéer, der skal blive til virkelighed. På den måde øver vi os 
også i at omforme idéer fra 2D til 3D. 

Info
Torsdage: 16.00-18.00
Søndag d. 26. februar kl. 9.30-15.30
Start: 12. januar
Slut: 4. maj
  

36 timer / 1.050 kr.

12. januar – 4. maj

Lad os bygge
Begyndere og øvede 10 - 12 år
Victor Holst Hansen



Hver mandag kan du prøve kræfter med kunst, kreativitet 
og fantasifulde aktiviteter i fællesskab med andre, der har 
haft kræft tæt på livet. Kunst & kræft er nemlig et tilbud til 
dig, der har eller har haft kræft. Vi eksperimenterer med en 
masse teknikker, kunstarter og brug af anderledes materi-
aler.

Du behøver ikke at have erfaring med kunst og du kan delt-
age i det omfang du ønsker. Om du kommer hver gang. eller 
blot når det passer ind, er op til dig. 

Tilbud er i samarbejde med Horsens Kunstmuseum og Kræf-
tens Bekæmpelse.

Info
Mandage: 10.00-12.00
Sted: Horsens Kunstmuseum
Start: 09. januar
Slut: 19. juni

Gratis

09. januar – 19. juni

Kunst & Kræft
Begyndere og øvede
Beth Justesen



Billedskolen Horsens udbyder i samarbejde med byens 
gymnasieuddannelser og Horsens Kommune Visuelt Gymna-
sium Horsens ordningen, hvor der er fokus på blandt andet 
tegning, arkitektur, kunst, design og film. Her har du en unik 
mulighed for over 3 år at prøve kræfter med visuelle, inno-
vative og kreative opgaver på et højt niveau, samtidig med at 
du gennemfører en gymnasieuddannelse.

Undervisningen udgør gennemsnitligt 6 timer om ugen, og vi 
sørger for returtransport til dit gymnasium efter undervis-
ningen på hverdage. Som elev får du ubegrænset adgang 
til atelier-fællesskabet i Billedskolens lokaler på Kultursta-
tionen. Der er en egenbetaling på 1.182 kr. 11 gange årligt.

Prøvepraktik
Går du i 8., 9. eller 10. klasse, kan du komme i prøveprak-
tik på Visuelt Gymnasium i uge 5. Spørg din UU-vejleder 
hvordan eller find os til åbent hus på byens gymnasier i 
januar.

Følg med i elevernes hverdag på Visuelt Gymnasium  
Horsens’ Facebook og Instagram.

Tilmeld prøvepraktik her

Visuelt 
Gymnasium 
Horsens

Tilmeld Visuelt Gymnasium Horsens her

https://forms.gle/GJv1CpRk24DAvZjC7
https://forms.gle/GJv1CpRk24DAvZjC7


Oplysninger om 
Billedskolen

Udmeldelse
Når vi har udsendt en bekræftelse pr. mail om, at holdet 
er oprettet, hæftes der for betalingen, medmindre man 
har frameldt sig holdet mindst én måned inden holdstart. 
Det er muligt at framelde sig et tilmeldt fritidshold gennem 
tilmeldingssystemet Speedadmin; brug dit login modtaget 
ved tilmelding. Kontakt alternativt billedskolen@horsens.dk 
med besked om udmeldelse. 

Kontaktinformation
Undervisningen foregår på Billedskolen Horsens, 
Kulturstationen, Skolegade 7-9, 8700 Horsens.

Billedskolens administration indgår i kulturskolernes fælles
administration på Kulturstationen, indgang ved Musikskolen;
Tlf.: 76291470 eller mail: billedskolen@horsens.dk.

Tilmeld Hold 

Undervisere
Billedskolens faste undervisere er Beth Justesen, Victor
Holst Hansen og Anja Nielsen.

Tilmelding og betingelser
Tilmeldingsfristen for alle fritidshold er d. 5. januar.
Deltagerbetaling opkræves via Horsens Kommunes
betalingssystem, og derfor skal CPR-numre oplyses ved
tilmelding. Opkrævningen kommer i e-boks. 

Der kan søges om delvis friplads på Billedskolen Horsens og
dette skal ske ved tilmelding. Deltagere fra andre kommuner
er velkomne, hvis der er ledige pladser på holdene - disse
har en øget deltagerbetaling på ca. 22%.

Følg os på Facebook eller Instagram, hvor vi løbende annon-
cerer events/workshops i løbet af året.

@BilledskolenHorsens

https://billedskolenhorsens.dk/fritidshold


Kom og skab (dig), når Billedskolen åbner dørene til en ny 
kreativ festival i Horsens! 

Hvert år i uge 11 åbner vi op for en kreativ godtepose med 
et væld af workshops for hele familien og festlige oplevelser 
for unge, der vil prøve kræfter med kreative, skæve, sjove 
og inspirerende aktiviteter. Festivalen bliver holdt i de mod-
erne omgivelser på Kulturstationen Horsens. Det er en uge 
for alle nysgerrige børn og unge, som elsker at skabe.

Makværk er din kreative legeplads, hvor du kan gøre alt det, 
som du normalt ikke kan derhjemme. Muleposetryk, blind-
tegning, splatterværk, keramik, byggeri, genbrugsskulptur, 
animationsbio og dramatisk croquis er bare nogle af de 
oplevelser, du kan se frem til at være en del af som gæst. 

Ud over de mange workshops, kan du også opleve musik, 
talks, kunstinstallationer, street art værker og tegnebattles – 
oplevelser, hvor du ikke selv skal svinge malerpenslen, men 
får en på opleveren.

Info om priser og billetsalg offentliggøres til foråret her. 

Festivalen afvikles af Billedskolen Horsens i samarbejde 
med Horsens Kommune og med støtte fra Spar Nord Fond-
en.

17. marts – 19. marts

MAKVÆRK
FESTIVAL

https://billedskolenhorsens.dk/makvaerk-festival


07. januar – 18. juni

KULTURSTATIONEN

I 2021 åbnede vi officielt dørene til vores nye hjem på Kul-
turstationen i Horsens. Her bor vi sammen med de to andre 
kulturskoler, Musik- og Balletskolen og Komediehuset. 

Hver weekend holder Kulturstationen åben med gratis aktivi-
teter og drop-in workshops for hele familien. Aktiviteterne 
spænder bredt og laves i samarbejde med både eksterne 
aktører og husets faste beboere. 

Med Billedskolen kan du i weekendprogrammet tegne, 
male, bygge, klippe og klistre. Følg med på Kulturstationens 
hjemmeside og sociale medier, hvor du kan se, hvad du kan 
deltage i og hvornår.

Find program og detaljer her

Info
Hver weekend: 10.00-15.00
Start: 07. januar
Slut: 18. juni

Gratis

https://kulturstationenhorsens.dk/

