
Her er forskellige værksteder som jeg underviser i. 

Hold: Billed-og lytteværkted 

Musik/lyde og billeder 
Eventyr/historie og billeder 

Du skal arbejde frit med dine egne billeder med udgangspunkt i 
et stykke musik, lyde eller et eventyr og en spændende historie, 
som jeg læser højt. 
Du arbejder med akvarel eller akryl på kraftigt papir. Du kan 
også prøve at arbejde vådt i vådt med akvarel farver. 

Hold: Malerværksted 

Arbejde med dine egne billeder på papir, træ eller lærred. 
Med akvarel og akryl udtrykker du dine drømme, en oplevelse , 
digt eller ud fra en ting. 

Hold: Naturværksted 

Med udgangspunkt i en fælles tur i skoven, finder du en 
naturgenstand, det kunne være et blad, kogle eller hvad du nu 
finder spædende din vej. 
Du skal arbejde med at se og fornemme formen på din 
genstand. 
Du skal tegne på store formater med tegne kul på kardus.  
Forme en skulptur udfra din naturgenstand-tegning i ler, 
giprsstrimler eller andre materialer. 
Materialer udgift ca. 50 kr. til ler, gipsstrimler og måske brændning. 

 



Hold: Fugleværksted 

Evt. fælles udflugt på Johannes Larsens Museet og kikke på 
fugle.  
Tegne din egen fugl, lave en fugl i gipsstrimler over en ballon og 
dekorerer den. 
Undervejs læser jeg Den grimme ælling, Nattergalen eller andre 
eventyr hvor fugle indgår. 

Hold: Broderiværksted 

Du skal arbejde med nål og tråd, lære to sting at kende og 
brodere et lille motiv på stof. 
Der vil være genbrugs garn og stof du kan købe billig af mig. Du 
må også meget gerne selv havde noget garn eller mønster med. 
Jeg vil vise lidt af den engelske Kaffe Fassett broderi verden. 
Hvis du evt. brodere en nålepude, et bogmærke, en sofapude 
eller helt andet.  

‘ 

Hold: Kunstbogværksted 

Du kan lave din egen kunstbog-leporello. 
En bog foldes eller sys og kan blive til din egen dagbog, 
billedbog og collagebog. Du kan arbejde helt frit med din 
kunstbogs størrelse og indhold. 
Du kan arbejde med akvarel, akryl og collage fra gl. bøger, 
tidsskrifter eller dameblade. 
Materiale udgift; ca. 50 kr. bogpap, papir og boglim


