
VILD MED akvarel, akryl og tegning

AKRYL ● AKVAREL ● BLYANT ● CROQUIS  

GOUACHE ● TEGNING ● PERSPEKTIV 

KOMPOSITION ● MOTIV ● PROPORTIONER

LYS, SKYGGE OG FARVER ● MALERI

PROPORTIONER ● STILLEBEN ● KUL

CROQUIS OG MODELLERING EFTER MODEL



TEGN OG MAL BEDRE – onsdag aften

Dato: Opstart onsdag den 19. januar 2022

Tidspunkt: Kl. 17:00 – 19:45  I alt 8 mødegange

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Mie Dissing

Pris: Almen: 1.255 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 1.110 kr.

Kursusnummer: 221892

MALERI OG TEGNING SAMT CROQUIS v/ Mie Dissing

Mie er skolens instruktør på holdene; Tegn og mal bedre og Maleri for alle

ligesom hun underviser i croquis i faget; Croquis og modellering.

På kurserne; Tegn og mal bedre, vil du få et forløb på 8 gange, der gør dig bedre til at tegne og male. På kurset 

fordyber vi os i komposition, perspektiv, proportioner, lys og skygge samt farver. Vi skitserer med både streg og 

pensel og arbejder med både kontur og flader. Vi tager udgangspunkt i opstillinger og fotos og inspireres af kendte 

værker. Du kommer til at arbejde med blyant, kul, akvarel og gouache. Også her kan alle være med uanset 

forkundskaber.

Croquis og modellering er et ”all inclusive”, intensivt kursus, hvor der arbejdes både to- og tredimensionelt efter 

módel. Kurset er et samarbejde mellem Mie Dissing og skolens ene keramik-instruktør Patricia Pharao.

Croquis foregår med kul og er forberedelse til modellering af figuren. Modellering sker med udgangspunkt i vores 

croquis-tegninger. Læs mere om kurset på folderens bagside.

TEGN OG MAL BEDRE – torsdag formiddag

Dato: Opstart torsdag den 20. januar 2022

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:45  I alt 8 mødegange

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Mie Dissing

Pris: Almen: 1.255 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 1.110 kr.

Kursusnummer: 221891



AKVAREL MALING – fredag formiddag

Dato: Opstart fredag den 21. januar 2022

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:45  I alt 6 mødegange

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Ann Dalsgaard Villadsen

Pris: Almen: 955 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 845 kr.

Kursusnummer: 221051

AKVAREL MALING og MALERI, KUNST OG HÅNDVÆRK v/ Ann Dalsgaard Villadsen

Ann er skolens instruktør i akvarel maling, ligesom hun netop har overtaget holdet: Maleri, kunst og håndværk. 

Samtlige kurser er for begyndere og øvede.

På kurset; Akvarel maling kan du fordybe dig i akvarellens mange muligheder og skabe kunstværker med både sarte og dybe 

farver. Der er intet krav om tegneerfaring, du skal nok få skabt skønne, personlige akvareller. Vi kommer til at arbejde med 

processen fra inspiration, idé, skitse og hen til det færdige maleri. Du vil blive introduceret for mange forskellige teknikker og 

små bundne opgaver, men der vil også være god tid til at fordybe sig i egne akvareller.

Akvarel maling – abstrakt weekend, er for dig, som gerne vil arbejde med akvarellens mange udtryksformer med et abstrakt 

udgangspunkt. Der undervises i akvarelteknikker og alle får individuel vejledning og feedback. Vi arbejder med opbygningen af

et maleri samt kontraster som lys/mørke og kold/varm farveskala. Vi ser på, hvordan akvarel kan kombineres med tusch, blyant,

gouache mm. og introduceres til, hvordan det genkendelig og figurative kan omsættes til mere eller mindre abstrakte malerier. 

På maleholdet; Maleri – kunst & håndværk får du mulighed for at udfordre dig selv med pensel og maling, udfolde din egen 

kreativitet, fordybe dig i at male og blive inspireret af andre. De 5 undervisningsgange vil have fokus på, at den enkelte får 

udviklet sin kunst. Derfor vil der kun ved specifikke ønsker forekomme bundne opgaver. Gennem supervision og vejledning vil 

jeg understøtte den enkeltes niveau.

AKVAREL MALING – abstrakt weekend

Dato: Lørdag den 12. og søndag den 13.2. 2022

Tidspunkt: Kl. 10:00 – 15:30 begge dage

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Ann Dalsgaard Villadsen

Pris: Almen: 650 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 580 kr.

Kursusnummer: 223051

MALERI, KUNST OG HÅNDVÆRK – mandag aften

Dato: Opstart mandag den 24. januar 2022

Tidspunkt: Kl. 19:00 – 21:45  I alt 5 mødegange

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Ann Dalsgaard Villadsen

Pris: Almen: 650 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 560 kr.

Kursusnummer: 221052



På Skolen for kreativ fritid er vi vilde med akvarel, akryl og tegning. Derfor har vi masser af kurser for alle, som deler vores passion.

Denne folder viser de aktuelle kurser, som er slået op pr. 05. januar 2022. Nye hold vil løbende blive oprettet. 

Følg også med på vores Facebook-side, hvor nye tiltag løbende lægges op. Er du på Instagram, kan du også følge skolen på 

@skolenforkreativfritid.dk, hvor skolen løbende lægger billeder op eller #skolenforkreativfritid, hvor elever og instruktører

løbende lægger billeder op til inspiration.

Du kan læse mere samt tilmelde dig vore kurser på: www.skolenforkreativfritid.dk 

eller ved at sende os en mail på: info@skolenforkreativfritid.dk 

Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

Industrivej 13, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:30 – 09:30)

info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

Følg os på Facebook       og Instagram      

VILD MED akvarel, maleri og tegning

CROQUIS OG MODELLERING v/ Mie Dissing og Patricia Pharao

Kurset; Croquis og modellering efter levende model er et intensivkursus med to af skolens dygtige instruktører; 

Mie Dissing og Patricia Pharao. Kurset er et All inclusive kursus, som inkluderer modelgebyr samt alle materialer til begge 

fag. Alt grej er til stede på skolen, så du behøver ikke selv medbringe udstyr og materialer. Kaffe, the samt morgenmad, 

frokost og lidt sødt til kaffen er også inkluderet i prisen.

Kom med til to spændende dage, hvor der arbejdes både to- og tredimensionelt efter model. Croquis foregår med kul og er 

forberedelse til modellering af figuren. Vi beskæftiger os med at se proportioner, stillinger, form og volumen. Modellering 

sker med sort ler, som egner sig specielt godt til formålet. 

CROQUIS OG MODELLERING - All inclusive 

Dato: 22. og 23. januar 2022 

FULDTEGNET – VENTELISTE MULIG

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 15:00 begge dage inkl. tid til morgenmad,

frokost og kaffepauser

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Mie Dissing og Patricia Pharao

Pris: Almen: 1.500 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 1.425 kr.

Kursusnummer: 223894

CROQUIS OG MODELLERING - All inclusive 

Dato: 26. og 27. februar 2022 

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 15:00 begge dage inkl. tid til morgenmad,

frokost og kaffepauser

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Mie Dissing og Patricia Pharao

Pris: Almen: 1.500 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 1.425 kr.

Kursusnummer: 223895


