
 

 

Sommerkunstskole 2020 
Vil du være med på Sommerkunstskolen på Bratskov i år? 

Igen i år har Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget støttet, at der vil være masser af 
spændende aktiviteter på den gamle Herregård Bratskov i Brovst for 7-12årige børn. I år 
tilbydes:  

 
KUNST & DESIGN 

DANS 
VI BYGGER 

 

Sommerkunstskolen foregår mandag – fredag kl. 9 – 14 i uge 32 (den sidste uge af skolernes 
sommerferie, 3.-7. august 2020), måske lidt længere fredag, da vi kl. 13.00 holder åbent hus 

med fernisering og fremvisning af ugens arbejde for forældre, bedsteforældre og søskende.  
 
Undervisningen varetages af professionelle kunstneriske undervisere. Tanken er, at der skal 

være mulighed for fordybelse og læring – samtidig med at man selvfølgelig har det rigtig 
sjovt. Læs mere om de forskellige hold på de næste sider. Du finder tilmeldingsinformation 

nedenfor og det foregår efter først til mølle-princippet – dog med bindende tilmelding og 
betaling senest 28. juni.  
 

Vi håber at kunne afholde Sommerkunstskolen, selvom covid-19 er blevet en del af vores liv. 
Vi følger naturligvis de til den tid gældende retningslinjer og hvis vi alligevel bliver nødt til at 

aflyse, får I deltagerbetalingen retur. Vi laver som udgangspunkt holdene lidt mindre i år, 
men opretter venteliste, som kan få plads, hvis retningslinjerne kan rumme det. 
 

Der er plads til 30 børn i alt på KUNST & DESIGN (I bliver delt op i to grupper), 15 børn på 
DANS samt 15 børn på VI BYGGER. Det koster 400 kr. at deltage i Sommerkunstskolen.  

 
Tilmeldingen er bindende og du betaler ved tilmelding. 

Inden afvikling af Sommerkunstskolen får du en mail med lidt praktisk information. 
God fornøjelse med Sommerkunstskolen 2020. Vi glæder os til at se dig! 

Venligst Helle Bak Andreasen, formand for og på vegne af  

Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget 
Tilmelding  

 

KUNST & DESIGN  https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/153/ 
 

DANS   https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/155/ 
 

VI BYGGER  https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/156/  

 
Yderligere oplysninger fås hos kulturkonsulent Ulla Tjell, 

utd@jammerbugt.dk eller 41 91 29 36. 

https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/153/
https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/155/
https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/156/


 
KUNST & DESIGN  

To dage hvor vi arbejder kunstnerisk med maling, farvekridt, pensler m.m. og skaber sjove 
værker sammen med Kathrine.  

To dage hvor vi arbejder med skulpturelt tekstildesign og eksperimenterer med tryk og andet 
sjov sammen med Birgitte.  

Fredag har vi fælles dag, hvor vi forbereder fremvisning af de færdige produkter. 

Undervisere: 

▪ Kathrine van Godt, der er billedkunstner med eget Atelier van Godt 
▪ Birgitte Skov Sanden, der er designer og tekstilhåndværker samt indehaver af 

designfirmaerne manuka.dk samt Rest9000 

 

  

 

 

Kunstværker fra Sommerkunstskole 2019 

  



DANS 

Vi skal danse rytmer fra fjerne kyster og bevæge os som blade fra danske egetræ. Vi skal 
stampe i gulvet så jorden ryster og hoppe op og fange regnbuen. Lyder det både skørt og 

sjovt? Det er det også! Så kom med på en vild danserejse, hvor vi finder frem til den dans og 
musik, vi synes er den allerfedeste. Som afslutning på ugen viser vi præcis, hvordan det skal 

se ud. 

Underviser: Birgitte B. Nielsen, der er danseformidler, instruktør og koreograf 

 

Fra salsaens verden – Sommerkunstskole 2019 

 

  

Bygningskunstværk fra Sommerkunstskole 2019 

VI BYGGER 

Byg dit eget monster – i 
kæmpeformat! 

Vi skærer i flamingo, maler og 

skaber STORE skønne scary 
monstre. 

Underviser:  

Jesper Olsen, der er billedkunstner 

og Exhibition Coordinator, 
Kunsthal Nord 

 


