


BILLEDTAVLER / INDSTØBT VÆV/ MIXED MEDIA :
25. - 26. - 27. - 28. - 29. juni 2018
Vi bygger billeder op i mange lag, teknikker og materialer. Der arbejdes på hårde 
plader (i stedet for lærreder) der grundes med forskellige materialer. 

Basismaterialer: gipsgrund, sandspartel, farvepigmenter i schellak, akryl, grafit, slag-
metaller m.m. Der gennemgås teknikker i forskellige overflader, indfarvning med rust, metalpatin-
eringer, papiraftryk, simpel fototransfer, tryk og finish. Fokus på struktur og stoflighed. 
Vi Integrerer tekstiler, papiraftryk af disse, kombineret med mange overfladeteknikker.
Mulighed for bearbejdning af dine fotos til fototransfer i Photoshop.
MANDAG 10.30 – 17.30, TIRSDAG – TORSDAG 9.15 – 16.15, FREDAG 9.15 – 14.30
Max. deltagere 6. Pris 3300,- pr. kursist, materialer 300,-

ARTISTS’ BOOKS:
2. - 3. - 4. - 5. august 2018
Lav dine egen unikke visuelle bog. Illustrer en oplevelse, idé eller tanke. Det kan være 
en rejsebog, logbog, billedbog, dagbog m.m. Vi arbejder i materialer som forskellige 

typer papir, karton, tekstiler, fotos o.a. Vi syr, hæfter siderne sammen, bruger 
løsbladesystem eller andre samlemåder. Grundlæggende teknikker indenfor foldning og syning. 
Grundmaterialer: papir, schellak, acrylfarver og slagmetaller.
Teknikker: fototransfer, papiraftryk, patinering af slagmetaller, tryk og overfladefinish.
Mulighed for bearbejdning af dine fotos i Photoshop.
TORSDAG 13 - 18.30, FREDAG/LØRDAG 9.30 - 16.30, SØNDAG 9.30 – 16
Max. deltagere 7. Pris 2800,- pr. kursist, materialer 250,-
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TILMELDING:
På mail: annebjorn@kkart.dk, mail@annebjorn.dk  eller telefon +45 2834 9193
Deltagerne optages i den rækkefølge, betalingen indløber. (Mere information ved tilmelding) 
Er I en gruppe der har lyst til at være på kursus sammen kan ekstra kursus oprettes.
For yderligere oplysninger www.annebjorn.dk



MIXED MEDIA
Kurserne henvender sig til både begyndere og øvede - alle der har lyst - samt til undervisere, der 
har brug for ny inspiration og grundlæggende viden om materialer og teknikker. Du arbejder med 
billeder med fokus på struktur og stoflighed.
Gennemgang af grundprincipper, materialer, værktøjer, teknikker og muligheder. Der lægges vægt 
på komposition, herunder forenkling i billedet. Individuel og fælles billedgennemgang. 

Kurserne afholdes på veludstyret værksted på Vestfyn. 
Kurserne afholdes i regi af  KKArt – Kongensgade 60, 2.  5000 Odense C, 6617 9758



ANNE BJØRN, BILLEDKUNSTNER
er uddannet på Designskolen Kolding og på værksted hos flere billedvævere. 
Har siden 1975 deltaget i talrige udstillinger i ind - og udland, både soloudstillinger og i forskellige 
udstillingsgrupper.
Arbejder eksperimenterende med væv og mixed media og kombinerer disse. 
Se mere på www.annebjorn.dk

Har ledet Århus Kunstakademis 3-årige fagskoleuddannelse i Blandform, og kurser samme sted.
Gæstelærer i en årrække på Kunstskolen i Nuuk, Grønland
Workshops og undervisning på højskoler, kunstskoler m.m..


