Billedskole på Loftværket

Som noget nyt, tilbyder Loftværket nu en billedskole, for de kreative unge mennesker, der er i
lokalområdet. Loftværket udgør en unik ramme og et godt miljø for alle børn og unge der holder
af at arbejde med billedudtryk.
Billedskolen tilbyder i første omgang fritidsundervisning for interesserede elever i alderen 7.
klasse til 3.G. Der undervises i tegning, maleri, collager, mixed media og andre billedskabende
udtryk. Her kan børn og unge bruge deres fantasi og skabertrang, ligesom de får mulighed for
fordybelse, koncentration, eksperimenter og leg, i et uforpligtende rum.
Billedskolen tager udgangspunkt i faget billedkunst og skal være et inspirationssted for unge
mennesker, hvor de i samværet med andre unge, oplever sig selv og deres kreativitet.
Formål:
Børn og unge skal have mulighed for at udvikle deres billedsproglige kompetencer gennem den
undervisning der tilbydes på Billedskolen. Vi vil udvikle elevernes billedsprog gennem en
kvalificeret og bevidst undervisning i dialog mellem elev og underviser. Vi vil styrke og stimulere
elevernes kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem arbejde med fantasi og virkelighed.
Vi vil skabe et uformelt og rart miljø, hvor eleverne i trygge omgivelser, kan finde deres indre
kreativitet frem.
Værdier:
Vi arbejder ud fra troen om ligeværd og respekt og vi ønsker at være lydhøre overfor elevernes
forskelligheder, ideer og eksperimenter. Vi lægger vægt på processen og udviklingen i forløbet,
hvilket betyder, at eleverne skal være indstillet på at modtage undervisning i respekt for den
viden, underviseren præsenterer dem for. Vi vil skabe et uformelt og trygt miljø, hvor alle har
plads til at være, lige den de er.
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Billedskolen er en skole for alle børn og unge
Alle på Billedskolen skal have respekt for hinanden, kunne lyttet til hinanden og lære at
give konstruktiv kritik.
Alle skal føle sig trygge ved at være på Billedskolen og have det rart med hinanden på
holdene.
Det er underviserens ansvar, at sørge for det gode miljø
Alle på Billedskolen skal være medansvarlige for en god tone

Underviser:
Som udgangspunktvil der være en fast underviser, Ghita Grønne, som står for den ugentlige
undervisning. Ghita er billedkunstlærer og har i mange år undervist teenagere på efterskole, i
både billedkunst, scenedesign, graffiti og DIY. Hun har en baggrund som dekoratør og
produktudvikler ved Panduro Hobby. Ghita arbejder meget med relationer i hendes
undervisning og formår at skabe et trygt og udviklende miljø, hvor alle føler sig set og velkomne.
Hun er optaget af processen, mere end resultatet og hun er overbevist om, at en Billedskole i
Glumsø, kan være med til at udvikle skabende unge mennesker, der tager ansvar for livet og
bidrager til samfundet.
Tilmelding:
Vi starter et forløb op torsdag d. 4. april kl. 16:00 – 18:00 og 7 torsdage frem, dog afbrudt af
skærtorsdag d. 18. april. Det koster kr. 450,- at deltage i forløbet og alle materialer er inkluderet i
prisen. Du tilmelder dig, ved at skrive en mail til loftvaerket@gmail.com og vil herefter få
informationer retur, om indbetaling m.m.
Vi glæder os til at udvikle Billedskolen på Loftværket, sammen med jer…

