KREATIV PRAKTIK
UGE 5
Er du en kreativ sjæl, der ønsker at udvikle dine visuelle
kompetencer og ideer?
I uge 5 afholder Visuelt Gymnasium Horsens et særligt praktikforløb fra mandag til onsdag, hvor du kan afprøve, hvordan
det vil være at gå på en stærk visuel talentordning. Ordningen
kan bedst sammenlignes med TeamDanmark-ordningen.
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Find os på Uddanelsesmessen her

Du skal som elev på Visuelt Gymnasium Horsens betale 11 gange 1.182
kr. årligt for undervisning og aktiviteter på Billedskolen.
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Tilmeld dig praktikken via linket på forsiden af billedskolenhorsens.dk
under Visuelt Gymnasium.

og forbereder dig til en senere uddannelse som arkitekt, animator,
Undervisningen på Billedskolens Horsens udgør 6 timer om ugen.

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Visuelt Gymnasium Horsens
Instagram: Visueltgymnasium

Spørgsmål

også møde os til åbent hus på byens gymnasier.

Spørgsmål om praktikforløbet rettes til din UU-vejleder, eller
Billedskolen Horsens via: billedskolen@horsens.dk
Vi kan naturligvis træﬀes til gymnasiernes Åbent Hus arrangementer.

