


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 skaber sjove og skøre figurer og leger med hvordan deres udtryk og 
bevægelser er. Og selvfølgelig arbejder vi i mange forskellige materialer 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 design-
firmaerne manuka.dk samt Rest9000

DANS  
Har du nogensinde drømt om at tage på en tidsrejse og måske besøge slottet hos en 
adelig fra renæssancen, søge dybt ind i skoven for at møde elverfolket eller hjælpe 
de andre tjenestefolk i det fine hus fra 1920’erne? Hvis ja, så kom med og dans pro-
cessionsdans, kædedans, charleston og alt muligt andet. Sammen tager vi afsted 

på danseeventyr i fortiden. Og mon ikke også vi smutter omkring fremtiden, når vi nu 
er igang. Vigtigst af alt skaber vores helt egen fortids-fremtidsdans, som vi viser som 

afslutning på ugen.

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

VI BYGGER
Skab din egen rollespilsfigur med rustning og våben!

Vi bruger liggeunderlag, lim, maling, perler og anden pynt til at skabe en hær af 
ultimative krigere! 

Medbring gerne egen pynt - (næsten) alt kan bruges.

Underviser:
Jesper Olsen, der er billedkunstner og Exhibition Coordinator, Kunsthal Nord  



Sommerkunstskolen foregår mandag – fredag kl. 9 – 14 i uge 26 (den første uge af 
skolernes sommerferie, 28. juni – 2. juli 2021), måske lidt længere fredag, da vi kl. 13.00 

forhåbentlig kan holde 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. Du finder tilmeldingsinformation nedenfor og det foregår efter 
først til mølle-princippet – dog med bindende tilmelding og betaling senest 10. juni.

Vi håber at kunne afholde Sommerkunstskolen, selvom covid-19 fortsat er en del af 
vores liv. Vi følger naturligvis de til den tid gældende retningslinjer og hvis vi alligev-
el 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 retningslin-

jerne kan rumme det.

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 2021. Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding
KUNST & DESIGN

https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/205/

DANS
https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/206/

VI BYGGER
https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/204/

    


