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Velkommen! 
Vi har glædet os til at offentliggøre vores nye forårsprogram, 
som ikke blot indeholder en masse sjove og lærerige   
fritidshold, men også har fået helt ny indpakning. Billedsko-
len Horsens har nemlig fået nyt look og nyt web! 

På vores nye hjemmeside kan du dykke ned i alle vores 
kreative tilbud for børn, unge og voksne og se, hvordan vi 
kan friste dig. 

Om os 
Billedskolen Horsens er for dig, der brænder for at arbejde 
visuelt og kreativt, uanset på hvilket niveau du ønsker at 
bruge os. Her kan du arbejde med tegning, skulptur, maleri, 
arkitektur, animation og mange andre spændende discipliner 
inden for kunst og design. Hos os er du garanteret sjove og 
lærerige forløb. 

Tilmelding her 

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

http://www.billedskolenhorsens.dk
http://www.billedskolenhorsens.dk/fritidshold
http://www.billedskolenhorsens.dk
https://www.facebook.com/Billedskolen-Horsens-264825296868436


Få udfordret dine tegnekompetencer og dit visuelle sprog 
med forskellige øvelser inden for design, tegning og 
arkitektur. 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, animation og 
arkitektur.

Info
Tirsdage: 19.00 - 21.00
Start: 5. januar 
Slut: 16. marts

20 timer / 545 kr.

Begyndere og øvede 13 - 18 år
v. Karina Bækkelund

De Unge Tegnere
HOLD 21C
5. januar - 16. marts



Holdet 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 eksperimen-
tere med en masse forskellige medier. Eksempelvis bliver 
både tegning, collage, street art, skulptur, grafik, linole-
umstryk og historiefortælling en del af din værktøjskasse. 
På den måde prøver du meget forskelligt og bliver klogere 
på, hvad du synes er fedest. Holdet udbydes i samarbejde 
med Horsens Ungdomsskole – derfor er det gratis.

Info
Onsdage: 16.00 - 19.00
Start: 10. februar
Slut: 12. maj
  

36 timer / 0 kr.

Begyndere og øvede 12 - 17 år
v. Beth Justesen

HOLD 21D
Design
& Tegning

10. februar - 12. maj





Er din hjerne fyldt med historier, mærkelige mennesker og 
monstre, som du gerne vil få liv i? På dette hold lærer du om 
animation helt fra bunden. Der vil blandt andet være fokus 
på character design, stop motion, pixel animation,
bevægelse og meget andet.

Animation kan laves på vildt mange måder — og vi finder 
inspiration i simple GIFs, stop motion film og en masse 
forskellige animationsfilm. Her kommer du til at tegne, klippe 
i papir, bygge med modellervoks og bruge teknologi til at få 
idéerne ud af hovedet og vise det til verden. 

Info
Torsdage: 16.00 - 19.00
Start: 7. januar
Slut: 18. marts
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 
Horsens

30 timer / 840 kr.

Begyndere og øvede 10 - 12 år
v. Victor Holst Hansen

HOLD 21E
Tegning
& Animation

7. januar - 18. marts



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. Du kommer til at lære om 
form og farve, og vi besøger Horsens Kunstmuseum for at få 
inspiration fra andre kunstnere. 

Der kan blive oprettet op til tre fritidshold for denne alders-
gruppe. De deltagende børn fordeles efter alder, medmindre 
i skriver andet til os ved tilmelding. Bemærk: Vi tilbyder også 
dette hold i en kortere version - se Hold 21A.

Info
Onsdage: 15.30 - 18.00
Lørdag d. 29. maj 09.30 -14.30
Start: 14. april
Slut: 16. juni

30 timer / 840 kr.

Begyndere 6 - 7 år
v. Gitte Lægård

HOLD 21F
Kunsteksperimen-
tarium

14. april - 16. juni



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. Vi 
besøger Horsens Kunstmuseum og får ny inspiration, når vi 
går på opdagelse i museets samling og forsøger at genkende 
teknikkerne, vi har lært. 

Der kan blive oprettet op til tre fritidshold for denne alders-
gruppe. De deltagende børn fordeles efter alder, medmindre 
i skriver andet til os ved tilmelding. Bemærk: Vi tilbyder også 
dette hold i en kortere version - se Hold 21B.

Info
Torsdage: 15.30 - 18.30
Søndag d. 30 maj 09.30 - 15.30
Start: 8. april 
Slut: 3. juni

30 timer / 840 kr.

Begyndere og øvede 8 - 10 år
v. Beth Justesen

HOLD 21G
Maleri, Collage og 
Design

8. april - 3. juni



26 timer / 740 kr.

Begyndere og øvede 8 - 10 år
v. Beth Justesen

HOLD 21B
Maleri, Collage og 
Design

Hold på 5 kvarter
Holdet har overordnet samme indhold som Maleri, Collage 
og Design, Hold 21G. Udgangspunktet for holdet er, at ele- 
verne skal eksperimentere med forskellige materialer gen-
nem sjove og udfordrende opgaver. 

Info
Tirsdage: 17.00 - 18.15
Søndag d. 9. maj 09.30 - 14.30
Start: 5.  januar 
Slut: 1. juni 

Hold på 5 kvarter
Holdet har overordnet samme indhold som Kunsteksperi-
mentarium, Hold 21F. Udgangspunktet for holdet er, at ele- 
verne skal eksperimentere med forskellige materialer gen-
nem sjove og udfordrende opgaver. 

Info
TIrsdage: 15.30 - 16.45
Lørdag d. 8. maj 09.30 - 14.30
Start: 5. januar 
Slut: 1. juni 

26 timer / 740 kr.

Begyndere 6 - 7 år
v. Beth Justesen

HOLD 21A
Kunsteksperimen-
tarium

5. januar - 1. juni

5.  januar - 1. juni   



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 ved 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, så kan du komme i prøve-
praktik 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

https://www.facebook.com/groups/vigyhorsens
https://www.instagram.com/visueltgymnasium/?hl=da
https://docs.google.com/forms/d/1pHctUPj_ZF0faMZpeF6GWTYmtQC21f0IRq4JbKxPyts/edit?usp=sharing


TEGNEFESTIVAL

Som elev på Billedskolen Horsens befinder du dig i hjertet af 
Tegnefestival-ugen, der hvert år afholdes i Horsens i uge 11. 
I 2021 er det 14. år i streg, at vi arrangerer Tegnefestival og 
DM i Tegning, og du er naturligvis inviteret!

Under Tegnefestival-ugen er alle vores fritidshold inviteret til 
at deltage i festlighederne. 

Tegnefestival-ugen byder på et tætpakket program af work-
shops, som foregår fysisk eller online afhængig af omstæn-
dighederne. Her kan du selv prøve sjove aktiviteter og lade 
dig inspirere af andre børn, unge og tegnestjerner.

DM I TEGNING 2021

Lørdag d. 20. marts kan du være publikum til DM i Tegning 
hvor landets dygtigste, unge tegnere konkurrerer - måske 
dig?

DM i Tegning er en festdag for hele familien, som vi opfordrer 
alle vores tegneglade elever til at deltage i. Derfor giver vi 
alle elever på Billedskolens hold en gratis billet til denne 
dag. Er det ikke muligt at møde op fysisk, kan du tune ind på 
vores online kanaler, hvor vi sender live fra DM i Tegning.

Programmet for Tegnefestival kan findes i det nye år på 
Billedskolens hjemmeside.

Foto: Gitte Vinum

@Tegnefestival/
Dm i Tegning

@Tegnefestival

http://www.billedskolenhorsens.dk/tegnefestival-ugen
https://www.facebook.com/tegnefestival
https://www.instagram.com/tegnefestival/?hl=da


Udmeldelse
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. De samlede betingelser for at 
gå på Billedskolen Horsens læses ved tilmelding.

Billedskolens adresse 
og telefonnumre
Undervisningen foregår på Billedskolen Horsens, Kultursta-
tionen, Skolegade 7-9, 8700 Horsens eller i Billedskolens 
lokale på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700
Horsens.

Billedskolens administration indgår i den fælles administra-
tion på Kulturstationen med indgang ved Musikskolen;
Tlf.: 76291470 eller mail: billedskolen@horsens.dk.
Følg os på Facebook eller Instagram, hvor vi løbende an-
nocerer events/workshops i løbet af året.

Tilmed Hold 

Tilbuddet gælder for alle børn og unge, der bor eller går 
i skole i Horsens Kommune. Deltagere på Billedskolens 
fritidshold skal være fyldt 6 år ved kursusstart.

Undervisere
Skolens underviser er Beth Justesen, Karina Bækkelund, 
Gitte Lægård, Victor Holst Hansen og Jannik Broz.

Tilmelding og betingelser
Vi har løbende tilmelding, men vær opmærksom på 
at tilmelde jer hold, der starter til januar, senest d. 15 
december, hvis du vil være rimelig sikker på at få en 
plads. Deltagerbetaling opkræves via Horsens Kommunes 
betalingssystem, og derfor skal CPR-numre oplyses ved 
tilmelding. Opkrævningen kommer i e-boks. 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.

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 deltagerbetalling på ca. 22%.

Oplysninger om 
Billedskolen

@Billedskolen-
Horsens

@Tegnefestival

https://www.facebook.com/Billedskolen-Horsens-264825296868436
https://www.instagram.com/tegnefestival/?hl=da
http://www.billedskolenhorsens.dk/fritidshold
https://www.facebook.com/Billedskolen-Horsens-264825296868436
https://www.instagram.com/tegnefestival/?hl=da

