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Kontakt: Kunstskolen ART SPACE v. Maria Kollerup
Kronborg 16E 3000 Helsingør Mobil 31181022
post@art-space.dk www.art-space.dk

Maria Kollerup er uddannet billedkunstner og cand.mag i filosofi
og kunsthistorie, og har siden 2007 undervist på kunstskolen
ART SPACE. Udover at undervise, arbejder Maria som udøvende
billedkunstner, og har haft udstillinger i ind- og udland.

NYHEDSBREV
Send en E-mail til: post@art-space.dk
Skriv “Tilmeld nyhedsbrev” i emnefeltet

KURSUS TIMELDING
LOF Øresund
Stengade 57, 1 sal, 3000 Helsingør
Tel. 49260288
Man-tor kl. 9:30-15:30 & fre kl. 9:30-14:00
www.lofkurser.dk

Vil du igang med at male?
Eller er du udøvende, men mangler stedet og inspiration?
Kunstskolen ART SPACE tilbyder undervisning i teknikker, udtryk
og inspirationsproces indenfor maleri i en god atmosfære med
plads til alle.
Er maleri nyt for dig, anbefales kurset ‘Akrylmaleri og teknikker’.
Alle hold er bygget op omkring to moduler, der enten kan ses
som et samlet forløb eller separate forløb.
Du er altid velkommen til at kigge ind, og se om kunstskolen er
noget for dig.

Kunstskolens faciliteter
•Undervisning foregår i privat atelier på Kronborg slot
•I atelieret er staffelier, borde og stole
•Fuld adgang til kunstskolens website.
•Maks 8 deltager pr. hold
•Deltag i dagens opgave eller arbejd med egne projekter
•Fri adgang til alle materialer for kr. 120,- pr. kursus
•Mulighed for at opbevare igangværende projekter i atelieret
•Kaffe og te kan købes, så du skal kun huske madpakken

AKRYLMALERI
OG TEKNIKKER

Vil du gerne i gang med at male igen?
Eller har du aldrig malet før?
På dette kursus vil du få en grundig indføring i forskellige
maleteknikker samt materialer primært indenfor akrylmaleri.
Du vil bl.a. komme til at arbejde med farvelære,
billedeopbygning samt mikset medie.
Du vil få grundig introduktion, og der vil være fælles gennemgang af alle projekter.
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede, da opgaverne kan løses på forskellig vis

Pris pr. modul

35 lektioner

7 mødegange

kr. 1.830,-

Modul 1
Hold 20238
Fredag 10:00-14:15

Dato 10.9

Modul 2
Hold 20239
Fredag 10:00-14:15

Dato 29.10

AKRYLMALERI OG

INSPIRATIONSPROCES
Vi arbejder med selve inspirationsprocessen og ser på hvordan
man kan få ideer fra vidt forskellige felter.
Med udgangspunkt i disse ideer arbejder vi med billedets
tilblivelse, fra idé til færdigt billede.
Der vil primært blive arbejdet med akryl, og udgangspunktet vil
være det moderne maleri, hvor vi vil skærpe opmærksomheden
på farvevalg, komposition samt motiv.
Der vil være en introduktion, og fælles gennemgang af alle
projekter.
Kurset henvender sig primært til øvede, men begyndere er også
velkommen

Pris pr. modul

35 lektioner

7 mødegange

kr. 1.830,-

Modul 1
Hold 20230
Mandag 10:00-14:15

Dato 6.9-

Hold 20232
Tirsdag 10:00-14:15

Dato 7.9

Hold 20234
Onsdag 10:00-14:15

Dato 8.9

Hold 20236
Torsdag 10:00-14:15

Dato 9.9

Modul 2
Hold 20231
Mandag 10:00-14:15

Dato 25.10

Hold 20233
Tirsdag 10:00-14:15

Dato 26.10

Hold 20235
Onsdag 10:00-14:15

Dato 27.10

Hold 20237
Torsdag 10:00-14:15

Dato 28.10

HER LIGGER ART SPACE
ART SPACE ligger i den tidligere Indkvarteringsbygning på Kronborg
Slot. Kommer du fra Hovedingangen, skal du dreje til højre og gå ca.
250 m. Atelieret ligger overfor Krudthuset.

kr
Hovedindgang

ART SPACE

Parkering er ikke tilladt på slotsområdet. Du kan parkere gratis ved
Kulturværftet og ved havnen, og der er en betalingsparkeringsplads
(kr 10kr/time) ved Kronborg. Se også kort på www.art-space.dk

