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KURS OG MALEGRUPPER
Mandag

Keramikk (fulltegnet)
kl. 18 - 21

Lærer: Jasmine Jones
10 uker, start 7. februar 

Undervisning går hovedsakelig på engelsk
 

Malegruppe uten lærer 
kl. 17:30 - 21:30

12 uker, start 7. februar
 

Tirsdag
Kunstmaling

kl. 18 - 21
Lærer: Andreas Fortes

10 uker, start 8. februar
 

Onsdag
Keramikk
kl. 18 - 21

Lærer: Jasmine Jones 
10 uker, start 9. februar

Undervisning går hovedsakelig på engelsk
 

Prosjektbasert fordypning 
(tegning / maling)

kl. 18 - 21
Lærer: Andreas Fortes

10 uker, start 9. februar



KURS OG MALEGRUPPER

Torsdag
Linotrykk / grafikk

(for begynnere og litt viderekomne)
kl. 18 - 21

Lærer: Jasmine Jones
10 uker, start 10. februar

Undervisning går hovedsakelig på engelsk
 

Malegruppe uten lærer
(for medlemmer i Heimdal kunstforening)

kl. 10 - 14
12 uker, start 10. februar

 
Malegruppe uten lærer 

(for medlemmer i Heimdal kunstforening)
kl. 17:30 - 21:30

12 uker, start 10. februar
 
 
 
 



KURS OG MALEGRUPPER

 

Fredag 
Kunstmaling 

(formiddagskurs)
Lærer: Andreas Fortes

Kl. 10 - 13
10 uker, start 11. februar

Helgekurs (to helger)
 

Helgekurs (to helger)
Kunstmaling (fulltegnet)

Lærer: Nirmal Singh Dhunsi
Første helg: 5. - 6. februar 

 
Mokuhanga / japansk tresnitt
Lærer: Elisabet Alsos Strand

Første helg: 26. - 27. februar, kl. 11-17
 
 



PRAKTISK INFORMASJON

Kveldskurs og kurs på hverdager går over ti uker, med undervisning én gang per
uke. Kunstskolen er stengt i påskeuka, i pinsa og andre skolefri dager.
Kursene er åpne for alle over 15 år. Deltakere fra forrige semester har fortrinnsrett
til å fortsette på tilsvarende kurs, så enkelte kurs kan være fulltegnet.

NB! Skolen starter i uke 6, men det kan være enkelte unntak, så sjekk under hvert
enkelt kurs for startdato. 

Pris for alle kurs er kr. 3700,- pluss evt. kursmateriell (se lengre nede på siden).
Malegrupper uten lærer er forbeholdt medlemmer i Heimdal kunstforening, og
deltakelse koster kr. 1500. Medlemskap i Heimdal kunstforening: kontingenten er
kr. 300,- per år, og må være betalt før påmelding til malegruppe. Påmelding til kurs
og grupper er bindende, og kurs-/gruppeavgift må betales før start. Faktura sendes
per e-post.

Vi tar forbehold om nok deltakere. Kursavgiften refunderes ved avlysning fra
skolens side, ellers kun hvis du har legeattest. Kursene annonseres med forbehold
om mulige endringer.

Kursdeltakerne må selv dekke alle utgifter til kursmateriell. For kveldskurs i
keramikk utgjør dette kr. 500,- som faktureres sammen med kursavgiften. Også for
Mokuhanga-kurset kommer materiellutgifter i tillegg. Med mindre du får annen
beskjed må du ta med eget utstyr og verktøy. 

 
 

Påmelding innen 28. januar til: kurs.heimdal@gmail.com
Telefontid til skoleleder:  kl 17-20 alle fredager i januar. 

Tlf. 911 12 743
www.heimdalkunstforening.no

 
 
 

http://www.heimdalkunstforening.no/


Heimdal Kunstskole

Heimdal Kunstforening
Lundemobakken 1, 7072 Heimdal

 
Instagram: heimdalkunstforening

Facebook kunstforening: https://www.facebook.com/heimdalkunstforening
Facebook kunstskolen: https://www.facebook.com/groups/110902429580740

Nettsiden: www.heimdalkunstforening.no

 

 


