
Årsmelding Heimdal kunstskole 2021

Skolen har i 2021 vært ledet av Helén Eliassen. Mens skoleleder i 2020 og fram til årsmøtet
2021 ble støttet av en skolegruppe med to styremedlemmer, har det ikke vært noen
formalisert gruppe i 2021. Skoleleder har likevel hatt uvurderlig hjelp fra leder og nestleder
av kunstforeningen,  Othelie Eriksen og Anna Kvitka, først og fremst med fakturering og
regnskap (Othelie) og design/layout (Anna). Begge har også bidratt med markedsføring.

Det ble gitt godtgjørelse til skoleleder for høstsemesteret, og Karina Borgerås for
vårsemesteret.

Heimdal Kunstforenings styre har også i 2021 fungert som skolens styre.

Skolens virksomhet

2020 og 2021 har vært to utfordrende år for kunstskolen, med koronapandemi og strenge
smitteverntiltak. Det er tydelig at noen kurs- og gruppedeltakere har nølt med å melde seg
på kurs og grupper. For å holde kursaktiviteten mest mulig stabil, har skoleleder gitt rom for
mer fleksibilitet enn vanlig mht. frister, delvis deltakelse og  av- og påmeldinger. Enkelte kurs
har også vært gjennomført med færre deltakere enn normalt minimumsantall. Dette for å
holde kontinuitet i undervisningen og deltakelsen.
I likhet med sommeren 2020 holdt Andreas Fortes to workshops for ungdom på dagtid i uke
29 og 30 i 2021. Disse ble holdt i kunstforenings lokaler, og var finansiert av statlige midler
via Trondheim kommune. Kursene ble annonsert som en del av kommunens sommertilbud
for barn og unge - “Sommer i Trondheim”. Leie av kunstforeningens lokaler var inkludert i
budsjettet for prosjektet.

Tabellen nedenfor viser lærerkreftene og de kursene skolen har hatt i løpet av 2021. På
vårparten ble det gjennomført sju kurs med 48 deltakere og tre studiegrupper med i alt 18
deltakere. I høstsemesteret var det 44 deltakere fordelt på sju kurs, og 16 deltakere på to
studiegrupper.

Alle kurs og studiegrupper har vært holdt i Heimdal Kunstforening på Heimdal.
Skolen har mottatt støtte fra Studieforbundet Livslang Læring (Tidligere Studieforbundet
Folkeuniversitetet), basert bl.a. på antall kursdeltakere og kursenes lengde.

Lærer/leder Kurs/
studiering

Varighet Deltakere på
vår 2021

Deltakere på høst
2021

Andreas Fortes Malekurs, dag 10 dager AVLYST 6

Andreas Fortes Malekurs 10 dager 9 AVLYST

Andreas Fortes Malekurs 10 kvelder 6 6

Jasmine Jones Keramikk 10 kvelder 6 6



Jasmine Jones Keramikk 10 kvelder 6 6

Jasmine Jones Linotrykk 10 kvelder 4 4

Jasmine JOnes Keramikk - hand
building
techniques

1 helg AVLYST

Nirmal Singh
Dhunsi

Malekurs 2 helger 9 10

Elisabet Alsos
Strand

Japansk tresnitt
Mokuhanga

2 helger 8 AVLYST

Elisabet Alsos
Strand

Japanske
teknikker

2 helger (kun høst) 6

Totalt antall
kursdeltakere

48 44

Malegruppe
uten
lærer, mandag
kveld

Studiering 10 kvelder 6 7

Malegruppe
uten
lærer torsdag
formiddag

Studiering 10
formiddager

10 9

Malegruppe
uten
lærer torsdag
kveld

Studiering 10 kvelder 2 AVLYST

Totalt antall
studiering

18 16

Annonsering

Kurstilbud har vært kunngjort via kunstforeningens og skolens Facebooksider, samt
kunstforeningens hjemmeside.

Anna Kvitka har designet program og plakater til kunstskolens kurs og bidratt til å promotere
kursene i sosiale medier. Othelie Eriksen har publisert kursvirksomheten på
kunstforeningens nettside. Skolens kurs ble annonsert via Facebook-arrangementer og i
Heimdalsbladet, der skolen også fikk redaksjonell omtale.

Også kunstforeningens prosjektleder Daniel Hansen har bidratt til markedsføringen på nett /
i sosiale medier.



Sommerutstillingen 2021

Elevutstillingen byttet i 2020 navn til Sommerutstillingen. I år sto den fra 20.juni til 29.august.
Åpningsukene var fordelt slik at det var åpent én uke i juni, og to uker i august. Utstillingen
hadde totalt 47 besøkende.


