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Velkommen! 

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. 

I 2021 byder vi på sommerferie-tilbud for flere aldersgrup-
per. Alle kan tilmelde sig på holdene - også selvom man ikke 
bor i Horsens Kommune. Efterårets mange hold offentlig-
gøres i slutningen af maj måned.

På vores hjemmeside kan du dykke ned i alle vores kreative 
tilbud for børn, unge og voksne og tilmelde dig årets som-
merhold og – camp

Tilmelding her 

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

https://billedskolenhorsens.dk/fritidshold
https://horsbilledskole.speedadmin.dk/registration#/
http://www.billedskolenhorsens.dk
https://www.facebook.com/Billedskolen-Horsens-264825296868436 


Michael Rytz, selvlært kunstner og illustrator, vores lokale 
illustrator Karina Bækkelund og billedskoleleder Jannik Broz 
byder velkommen til årets SommerCAMP på Billedskolen på 
Kulturstationen i Horsens. 

Brug 5 dage af din sommerferie på at tegne, lave street art, 
tryk på t-shirts og meget mere. Her får du sammen med 
andre kreative unge garanti for et intenst og lærerigt forløb. 
Dagene kommer til at være fyldt med interessante idéer og 
visuelle udtryk. Eneste krav til deltagelse er, at du ikke er 
helt nybegynder. Hvis du er i tvivl, kontakt os gerne. 

Læs detaljer om årets SommerCAMP på: 
www.billedskolenhorsens.dk

Info
Tidspunkt:
Søndag kl. 11.00 - 18.00, man-tors: kl. 10.00 - 16.00
Start: søndag d. 27. juni, slut: torsdag d. 1. juli 
Der afholdes afslutning og offentlig fernisering torsdag d. 1. 
juli kl. 17.00 - 18.30.

  31 timer / 995 kr.

Tegning og Illustration
Øvede 13 - 17 år
v. Michael Rytz m.fl.

SommerCAMP
HOLD 21H
27. juni  - 1. juli

* Hvis du ikke bor eller går i skole i Horsens Kommune: 1295 kr.

https://billedskolenhorsens.dk/fritidshold#hold-21h-


På dette hold arbejder vi med street art i store og små 
formater rundt i Horsens. Vi kommer til at opdage byen 
med helt nye øjne - og her finde inspirerende hemmelighed-
er, man aldrig har lagt mærke til. Der bliver tegnet, malet, 
bygget og klistret på gågaden, Kulturstationen eller andre 
overraskende steder rundt i byen. Vær med til at gøre 
Horsens smukkere, sjovere og mere interessant.

Info
Alle dage: 09.00 - 15.00
Start: 28. juni
Slut: 2. juli
Der afsluttes med fremvisning og byvandring fredag d. 2. juli 
kl. 14.00
  

Begyndere og øvede 10 - 12 år
v. Beth Justesen m.fl

HOLD 21I
Sommerhold 
Street Art

28. juni - 2. juli

30 timer / 760 kr.
* Hvis du ikke bor eller går i skole i Horsens Kommune: 920 kr.



Sjove former, mønstre og streger er udgangspunkt for dette
hold, hvor vi skaber vores egne verdener. Vi kan finde på at
lave fantasidyr og abstrakte væsner eller måske huse, man
aldrig før har set. Vi kommer til at tegne, male og bygge med
penne, pensler, blæk, maling, limpistoler og andre spænden-
de redskaber. 

Hvis vejret er med os, vil vi også arbejde ude i denne uge. Vi 
skal selvfølgelig besøge Horsens Kunstmuseum og lade os 
inspirere af deres udstillinger. Der bliver gode mad og lege- 
pauser, hvor man vil lære de andre kreative børn at kende. 
Holdet udbydes i samarbejde med Horsens Ungdomsskole 
og er derfor gratis. Bemærk: Tilmelding for dette hold åbner 
først 1. juni 2021.

Info
Alle dage: 09.00 - 14.00
Start: 26. juli
Slut: 29. juli
Der afsluttes med udstilling og fremvisning torsdag d. 29. juli 
kl.13.30

Begyndere 6 - 7 år
v. Lene Løve Sørensen m.fl

HOLD 21J
Sommerhold
Eventyrlig Verden

26. juli - 29. juli

20 timer / 0 kr.



På dette hold kommer vi til at tegne og bygge de vildeste
skulpturer, hvor kun jeres fantasi sætter grænserne. 
Der er brug for både drenge og piger, som vil bruge  
limpistoler, skære i pap og lave nye kreationer af skrald, 
papir, plastik og træpinde. Vi vil arbejde inde på Billedskolen 
og ude i byen, hvis vejret er med os. Horsens Kunstmuseum 
vil også blive brugt som en inspirationskilde til vores nye 
verden. Der bliver holdt gode pauser, hvor man kan spise 
madpakker og fyre noget energi af sammen med en masse 
nye venner.

Info
Alle dage: 09.00 - 15.00
Start: 2. august
Slut: 6. august
Der afsluttes med udstilling og fremvisning fredag d. 6 
august kl. 14.30

Begyndere  8 - 10 år
v. Beth Justesen m.fl.

HOLD 21K
Sommerhold
Tegning, Design og 
Arkitektur

2. august - 6. august

30 timer / 760 kr.
* Hvis du ikke bor eller går i skole i Horsens Kommune: 920 kr.



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 annon-
cerer events/workshops i løbet af året.

Tilmeld Hold 

Undervisere
Sommerholdenes undervisere er Beth Justesen, Karina 
Bækkelund, Lene Løve Sørensen, Michael Rytz og Jannik 
Broz.

Tilmelding og betingelser
Tilmeldingsfristen for sommerCAMP og sommerholdene 
er d. 14. juni. Der kan blive oprettet op til tre hold pr. 
sommerkursus. De deltagende børn fordeles efter alder, 
hvis I ikke skriver andet til os ved tilmelding.

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/campen 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 deltagerbetaling på ca. 22%.

Oplysninger om 
Billedskolen

@Billedskolen-
Horsens

@Tegnefestival

https://www.facebook.com/Billedskolen-Horsens-264825296868436
https://www.instagram.com/tegnefestival/?hl=da
https://horsbilledskole.speedadmin.dk/registration#/
https://www.facebook.com/Billedskolen-Horsens-264825296868436
https://www.instagram.com/tegnefestival/?hl=da

