PÅMELDING

PRISER

Påmelding og informasjon

Priser og informasjon

HEIMDAL KUNSTSKOLE

Påmelding starter 4. august. Påmelding før
dette blir ikke registrert.
Påmelding til kurs.heimdal@gmail.com

Priser:
Ordinære kurs kr 3700,For malegruppe uten lærer kr 1500,Malegruppe uten lærer er forbeholdt
medlemmer av Heimdal kunstforening.

Maling

Der ikke annet er nevnt, varer kurset i 10
uker. Vi holder stengt i skolens høstferie uke
41, 5. - 11. oktober.
Påmelding er bindende, og kurs må betales
før start. Vi tar forbehold om nok deltakere.
Kursavgiften refunderes ved avlysning, ellers
kun hvis du har legeattest.
Deltakere fra forrige semesters kurs og
grupper har fortrinnsrett dersom de har
betalt avgift innen 1. august 2020. Derfor
kan det forekomme at et kurs er fullt før det
åpnes for ordinær påmelding.

Kontingent for Heimdal kunstforening er
kr 300,- per år.

Tegning
Keramikk
Japansk tresnitt

Kursdeltakerne må regne med å dekke alle
utgifter til kursmateriell. For noen kurs må
du ta med utstyr selv.
Oppdatert informasjon og mer om kursene
finner du fra august måned på
www.heimdalkunstforening.no/kurs/
Telefontid onsdager kl 15.00 – 17.00 i
perioden 19.08.- 02.09.20. Tlf: 91526445

KURS

høsten 2020
Noe du lurer på?
Send en epost til
kurs.heimdal@gmail.com

Kursene holdes i Heimdal kunstforening,
Lundemobakken 1, Heimdal
www.heimdalkunstforening.no

KURS

KURS

Kurs høsten 2020
Mandag

Kl. 10.00 – 13.00, malekurs, Andreas Fortes
Startdato med forbehold: 21. september
Kl. 18.00 – 21.00, keramikkurs, Jasmine Jones
Start 7. september
Jasmine snakker litt norsk, men underviser
hovedsakelig på engelsk.
Kl. 17.30 – 21.30, malegruppe uten lærer
Start 1. september, 12 uker.

Litt om lærerne våre
Onsdag

Kl. 18.00 – 21.00, tegnekurs, Andreas Fortes
Start 9. september

Torsdag

Kl. 10.00 – 14.00, malegruppe uten lærer
Start 3. september, 12 uker
Kl. 17.30 – 21.30, malegruppe uten lærer
Start 3. september, 12 uker

Tirsdag		

Kl. 18.00 – 21.00, malekurs, Andreas Fortes
Start 8. september
Kl. 18.00 – 21.00, keramikkurs, Jasmine Jones
Start 8. september
Jasmine snakker litt norsk, men underviser
hovedsakelig på engelsk.

Ukentlige kurs har en kveld per uke i 10 uker
(med forbehold om enkelte endringer).

LÆRERE

Kurs over to helger
Kunstmaling, Nirmal Singh Dhunsi
Første helg 19. – 20. september
Kl. 10.00 – 16.00, andre helg avtales på
kurset.
Mokuhanga/Japansk tresnitt,
Elisabet Alsos Strand
14. – 15. og 28. – 29. november
Kl. 10.00 – 16.00

Andreas Mandal Fortes

Andreas Mandal Fortes har studert maleri
ved City & Guilds of London Art School, og
begynte å veilede maleristudenter i 2007. Han
har 18 år med selvstendig ateliervirksomhet
og jobber med maleri, tekst, installasjon og
video, med hovedvekt på førstnevnte.

Jasmine Jones

Jasmine Jones har studert keramikk og
trykking på universitetet. Hun har hatt egen
praksis i over ti år der hun bl.a. laget og solgte
keramikk. I tillegg har hun vært involvert i
mange kreative prosjekter og undervist både
voksne og barn.

Elisabet Alsos Strand

Elisabet Alsos Strand er utdannet ved
Kunsthøyskolen i Bergen og Kunstakademiet
i Krakow, der hun tok doktorgraden i 2015
med japansk tresnitt. Hun har hatt flere
studieopphold i Japan, og deltar på tresnittutstillinger i inn- og utland.

Nirmal Singh Dhunsi

Nirmal Singh Dhunsi har utdannelse fra
Kunstakademiet i Trondheim 1987-91
og driver egen kunstnerpraksis. Han har
undervist i kunstmaling i en årrekke.

