
Facebook: Visuelt Gymnasium Horsens

Instagram: Visueltgymnasium

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk

Er du en kreativ sjæl, der ønsker at udvikle dine visuelle 
kompetencer og ideer?

I uge 5 afholder Visuelt Gymnasium Horsens et særligt prak-
tikforløb 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-ord-
ningen. Hvis du senere vælger at gå på ordningen, over 3 år, 
får du mulighed for at prøve kræfter med visuelle, innovative og 
kreative opgaver på højt niveau samtidig med at du gennemfø-
rer din gymnasieuddannelse.

Om ordningen
Visuelt Gymnasium Horsens er tilknyttet alle gymnasieuddan-
nelser i Horsens og forbereder dig til en senere uddannelse 
som arkitekt, animator, kunstner eller designer. Undervisningen 

foregår på Billedskolen Horsens og udgør 6 timer om ugen.
For at kvalificere undervisningen og give et realistisk billede
af virkeligheden, vil undervisningen i vid udstrækning benytte
sig af gæstelærere: designere, arkitekter, filmagere og kunstne-
re. Sideløbende vil vi besøge kreative designskoler, kunstnere, 
filmskoler m.m.

Som elev betaler du 1182 kr. i 11 måneder pr. år, som inklude-
rer transport på hverdage, materialer og adgang til atelier.

Tilmelding
Tilmeld dig praktikforøbet her
Find os på Uddanelsesmessen her

Spørgsmål
Spørgsmål om praktikforløbet rettes til din UU-vejleder eller
Billedskolen Horsens via: billedskolen@horsens.dk. Du kan
også møde os til åbent hus på byens gymnasier.

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. Her kan du afprøve, hvordan det vil være at 
gå på en stærk visuel talentordning. Ordningen kan bedst sammen-
lignes med TeamDanmark-ordningen.

HHvis du senere, over 3 år, vælger at gå på ordningen får du mulighed 
for at prøve kræfter med visuelle, innovative og kreative opgaver på 
et højt niveau, samtidig med at du gennemfører en gymnasieuddan-
nelse. Ordningen er tilknyttet alle gymnasieuddannelser i Horsens, 
og forbereder dig til en senere uddannelse som arkitekt, animator, 
kunstner eller designer.

Undervisningen på Billedskolens Horsens udgør 6 timer om ugen.

For at kvaliicere undervisning og give et realistisk billede af 
virkeligheden, vil Billedskolens undervisning i vid udstrækning benytte 
sig af gæstelærere: designere, arkitekter, ilmmagere og kunstnere. 
Sideløbende vil vi besøge kreative tegnestuer, designskoler, kunstnere, 
ilmskoler o.a.

Du skal som elev på Visuelt Gymnasium Horsens betale 11 gange 1.182 
kr. årligt for undervisning og aktiviteter på Billedskolen.

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

Tilmeld dig praktikken via linket på forsiden af billedskolenhorsens.dk 
under Visuelt Gymnasium.

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

HVIS DANMARK FORTSAT SKAL KUNNE 
PROFILERE SIG INTERNATIONALT SOM EN 
KREATIV OG INNOVATIV NATION, SÅ SKAL 

DER SKE NOGET NYT. ERHVERVSLIVET 
OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 

EFTERSPØRGER UNGE MED UNIKKE 
IDEER OG SUBLIMEIDEER OG SUBLIME VISUELLE 

KOMPETENCER 
- VI  SKABER DEM!

https://www.facebook.com/groups/vigyhorsens
https://www.instagram.com/visueltgymnasium/?hl=da
http://www.billedskolenhorsens.dk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOzHUUBiu-1Wc-21Jufia-8igwpQHEGvA8Y5FGaTrbROY6w/viewform?usp=sf_link
https://uddannelsesmesse.horsens.dk/Uddannelser/Uddannelser/VISUELTGYMNASIUM

