
 
 
Assens Billedskole består af tre afdelinger; Brylle, Vissenbjerg og Assens. Tilmelding til 
kurserne foregår gennem Verninge Husflid på www.verninge.husflid.dk/kurser 
Man kan gratis prøve at være med én gang, (hvis der er plads på holdet – ring og hør 
nærmere).  
Hvis man begynder efter kurset er startet, betaler man kun for de gange der er tilbage. 

 

 
BILLEDSKOLE TOBAKSGAARDEN – TEGNING OG MALERI 

Kursussted: Tobaksgaarden i Assens,  
Tobaksgaarden 7, 5610 Assens 
Startdato: Mandag d. 7. september 2020.  
Slutdato: Mandag d. 14. december 2020 
Tidspunkt: kl.16-18 
Alder: 4-9. klassetrin 
Beskrivelse: Dette er et kursus i tegning, maleri og 
kreativitet for dig der elsker at tegne, og gerne vil 
kunne få det du tegner til at ligne det du ser. Det er 
lige meget om du er nybegynder eller allerede har styr på det meste. Undervisningen bliver 
tilpasset til det du kan. Du lærer grundlæggende tegnemetoder, maleri og skulptur. Du 
lærer at lave skitser og bruge dem som ide til dit maleri og tegning. Vi arbejder blandt 
andet med akvarelmaleri, akryl, farveblyanter, fedtfarver, blyanter, tusch og kul, og 
collagepapir. Vi skal også lave miniature skulpturer i forskellige materialer. F.eks. papir, 
sten, skrammel og formmørtel. 
Underviser: Camilla Mehl-Ludvigsen. Tlf. 20780764 
Pris: 1095kr 
 

BILLEDSKOLE TOBAKSGAARDEN – KREATIVT VÆRKSTED 
Kursussted: Tobaksgaarden i Assens,  
Tobaksgaarden 7, 5610 Assens 
Startdato: Tirsdag d. 8. september 2020.  
Slutdato: Mandag d. 1. december 2020 
Tidspunkt: kl.16-18 
Alder: 1-3. klassetrin 
Beskrivelse: I det kreative værksted tegner, klipper, 
klister og folder vi ting. Vi bruger alle mulige 
materialer og laver både små skulpturer, maler på 
sten, laver dioramaer (miniature scenarier i 
papkasser/glas) og lærer grundlæggende tegne- og malemetoder. Det er et kursus for dig 
som bare elsker at være kreativ, og gerne vil prøve at lave en masse forskellige ting. 
Underviser: Camilla Mehl-Ludvigsen. Tlf. 20780764 
Pris: 710kr 
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Assens Billedskole består af tre afdelinger; Brylle, Vissenbjerg og Assens. Tilmelding til 
kurserne foregår gennem Verninge Husflid på www.verninge.husflid.dk/kurser 
Man kan gratis prøve at være med én gang, (hvis der er plads på holdet – ring og hør 
nærmere).  
Hvis man begynder efter kurset er startet, betaler man kun for de gange der er tilbage. 

 
 
BILLEDSKOLE BRYLLE 

Kursussted: Huset Brylle Skole, Tobovej 45 Brylle, 5690 
Tommerup  
Startdato: Lørdag d. 26. september 2020.  
Slutdato: Lørdag d. 21. november 2020.  
Tidspunkt: kl 10– 12.45. 
Alder: 0-9. klassetrin 
Beskrivelse: Har du lyst til at være lørdags-kreativ og 
prøve kræfter med maling, tegning og skulptur? Så kom 
bare med på holdet , hvor vi laver sjove og flotte 
kunstværker. Vi skal både arbejde abstrakt og figurativt - både med lukkede og åbne øjne. 
Hver lørdag startes med dagens tegning og slutter med et fællesværk. Hvis du tør 
eksperimentere, gøre dig umage og gerne vildygtiggøre dig, så lad os ses til lørdags 
billedskole. Tag din ven med, sammen med mad og drikke og husk tøj der kan tåle, at være 
kreativ. 
Underviser: Helene Mødekjær, mail: hmo@outlook.dk tlf. 20 78 70 64 
Pris: 432kr 
 
 
 

BILLEDSKOLE VISSENBJERG  
Kursussted: Vissenbjerg Skole,  
Søndersøvej 14-16, 5492 Vissenbjerg 
Startdato: Torsdag d. 20. august 2020. (er startet)  
Slutdato: Torsdag d. 12. november 2020 
Tidspunkt: kl. 15.00 – 16.20 
Alder: 0.-7. klassetrin 
Beskrivelse: Du kan prøve: 
- Kendskab til grundlæggende farvelære. Primær, 
sekundær og komplementær farver. 
- Arbejde b.la. med blyant, akvarel, pastelkridt og linoleumstryk. 
- Tegning. Efter opstilling og fri fantasi med brug af billeder og genstande, de tegner ud fra. 
- Abstrakte billeder malet til musik. 
- Tegne/male i naturen hvis vejret er til det. 
- Arbejde med gamle værker og kunstnere. 
- Det er vigtigt at børnene også får lov til male/tegne de billeder de gerne vil. 
Underviser: Vibeke Ryberg tlf. 22678930. Mail:vibekehr@gmail.com 
Pris: 648kr 
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