Heimdal kunstskole

ÅRSMELDING 2017
Kunstskolen har i 2017 vært ledet av Anna Dahlø i styret for Heimdal kunstforening, og dette styret
har også fungert som skolens styre. Anita Wollamo og Elin Stømner har vært med i skolegruppa
sammen med undertegnete, og de har spesielt tatt ansvar for påmeldinger. Alle tre i skolegruppa har
fått godtgjørelse for dette arbeidet. Samarbeidet har fungert fint.
Forretningsfører har vært Rebeka Helena Blikstad.
SKOLENS KURSVIRKSOMHET
Nedenfor viser tabellen lærerkreftene og de kurs skolen har holdt i løpet av 2017. Det har vært
gjennomført til sammen 10 kurs med i alt 72 deltakere i tillegg til fire malegrupper med 38 deltakere.
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KURSTILBUDET
Kunstskolen har annonsert flere kurs enn de som er kommet igang, og listen over viser ikke hele
tilbudet. I første halvår forsøkte vi blant annet å rekruttere til et dagkus av lengre varighet, men dette
var det ikke marked for. Grafikkursene i lino har det heller ikke vært stor etterspørsel etter, men
kurset i japansk tresnitt var en suksess som vi håper å fortsette med. Vi er glade for å ha Trond Rømo
tilbake i staben med kurs hver uke i tillegg til lørdagstilbudet hans. Vi fikk også igang et kurs i akt og
kroki i første halvår. Dette er et svært kostnadskrevende kurs som egentlig bør ha flere enn 5
deltakere på grunn av utgifter både til lærer og modell. Men det er verdt å forsøke seg med tilbudet
på nytt. Malegruppene ser ut til å ha stigende popularitet. Dhunsi sine malekurs er et godt tilbud som
skolen er glad for å huse, og der er det alltid fullt hus.

KURSAVGIFTEN
2017 var et år da kunstskolen løftet prisnivået på kurs til det mer vanlige, men det betydde at prisen
økte kraftig. Skolen økte også lærerlønningene til et mer akseptabelt nivå. Dette fikk naturlig nok
konsekvenser for påmeldingene til skolen, så elevtallet gikk noe ned i første halvår. Styret har tatt et
klart standpunkt om å holde et høyt nivå på skolen, og da må vi betale for det. Det er en erfaring vi
har gjort oss, at det ikke er lønnsomt å vente lenge med prishopp og heve prisen mye på en gang. Så
dette er noe som bør vurderes ved hvert årsskifte i stedet for hvert 10. år. Antall kurs økte igjen fra 4
til 6 i høsthalvåret, og elevtallet ble mer normalt for skolen igjen.
ANNONSERING
Skolen har spredt kurstilbudet gjennom annonser i Adressa på papir og digiitalt, Vi har produsert
flyers og plakater, og vi har annonser på Facebook. Vi har fått omtaler og annonse i Heimdalsbladet.
Til tross for dette får vi av og til høre at vi er vanskelige å finne fram til, så her er det noe vi kanskje
kan arbeide mer med i neste periode. At skolen har fått egen Facebook-side, har også vært med på å
spre kurstilbudet dette året.
NY PC
Skolen har gått til innkjøp av ny pc. Den kan brukes både av skolen og kunstforeninga. Den gamle var
helt utrangert og måtte byttes, og pc er et nødvendig verktøy i mange sammenhenger.
ELEVUTSTILLING
Årets elevutstilling ble avholdt 1.6.-18.6. 2017 i Heimdal kunstforening sine lokaler. I alt var det 52
verk som prydet veggene og bordene. Det var absolutt mest maleri, men også keramikk og tegninger,
blant annet fra akt og kroki-kurset. Det var korgfest på åpninga og god stemning.
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