
 

 

 
 

 

 

 

Invitation til Sommerkunstskole 2022 på Bratskov, Fredensdal 8, Brovst 

Mandag 27. juni – fredag 1. juli kl. 9-14. 

 

Skulptur & Billedkunst  

Dans 

Vi Bygger sæbekassebiler 

Papirkunst – Den fortryllede skov 

 

Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget har støttet, at der igen i år vil være spændende kunstneriske 

aktiviteter på den gamle Herregård Bratskov i Brovst for de børn, der er fra 7 til 12 år. 

 

Sommerkunstskolen foregår mandag – fredag kl. 9 – 14 i uge 26 (den første uge af skolernes sommerferie, 

27. juni – 1. juli 2022), 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. Du finder 

tilmeldingsinformation nedenfor og det foregår efter først til mølle-princippet – dog med tilmelding senest 9. 

juni. 

 

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 2022. Vi glæder os til at se dig! 

 

Ved spørgsmål kontakt gerne kulturkonsulent Ulla Tjell, utd@jammerbugt.dk 41912936. 

 

 

Tilmelding  

Jammerbugt Kommune (nemtilmeld.dk) 
 

 

  

https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/series/sommerkunstskole-2022/


 
 

Skulptur & Billedkunst  

Sommerskolens nye kreative værksted med sjove materialer. Skøre konstruktioner og fine skulpturer. 

Pensler, maling, boremaskine, strips, farvekridt… vi synes det er sjovt og udfordrende at designe og skabe 

værker med plastik, kapsler, pil, strømper, spisepinde, rør… recycling… hvad kan man bruge materialer til? 

 

Kathrine, Jørgen og Jette inspirerer og viser dig nye og sjove måder at skabe fantastiske skulpturer og 

billeder på. 

 

 
 

Dans 

Dans! Dans! Dans! Kribler det i fingre og tæer og kan du slet ikke sidde stille, når du hører dit 

yndlingsnummer? Elsker du at lave de nyeste moves foran spejlet. Og drømmer du om at kunne danse lige 

så godt, som dem på TikTok? Så skal du på danseholdet. Her kommer du til at lære nye trin og være med til 

at skabe koreografier sammen med en masse andre danseglade børn.  

 

Inden vi kommer så langt, skal vi arbejde med at få gang i kroppen og få en større kropsbevidsthed. Vi skal 

lytte os ind på musikken, så vi får alle de små ting med, som gør dans og musik til en enhed. Mest af alt skal 

vi have det sjovt, lege, lave skøre øvelser og afprøve ideer, der kan være med til at give os dén idé, der vores 

koreografi fuldstændig genial!  

 

Er du SÅ klar på at give TikTok baghjul? Så kom på sommerkunstskole og dans! dans! dans! sammen med 

Birgitte. 



 
 

 

Vi Bygger - Sæbekassebiler 

Byg din egen kunstfærdige bil sammen med Jesper og Thomas. Sæbekassebilen har været en fast del af 

barndommen siden hjulet blev opfundet. Vi har fundet tegningerne til den første model der i sin tid blev 

bygget. Ud fra denne simple tilgang, hvor alle kan være med, vil vi bygge vores egne racerbiler. Sammen vil 

vi inspirere og lade os inspirere af hinandens processer og ideer og skabe biler, der hver især har sit eget 

udtryk og sin egen historie. Vi kobler kunst, teknik og udvikling. En god blanding af Leonardo Da Vinci og 

Burning Man. 

 

 
 

Papirkunst - Den fortryllede skov 

Kom og skab dit helt eget magiske træ sammen med fantasy-Illustrator Viki og Museum for Papirkunst. 

 

Du bestemmer helt selv, hvordan dit træ skal se ud. Måske er det et træ fyldt med krummelurer og lysende 

blomster. Et sted, hvor alfer og feer holder til. Måske er det et drage-træ eller et hekse-træ. Eller måske er 

det et zombie-træ fra den allermørkeste del af skoven, hvor selv de farligste væsener går en stor bue 

udenom… 

Vi skal opbygge vores træer med forskellige teknikker indenfor papmache med adskillige former for 

papirmaterialer. Selv farvelægning vil foregå med papir, hvor vi bla bruger silkepapir, tapet og udklip fra 

gamle magasiner. Alt sammen påført med decoupageteknik. 

 

Glæde og hjertevarme er de bærende faktorer på dette hold. Kreativitet fremfor perfektion.  

Kom og lad din fantasi og kreativitet lege sammen med os, mens vi lader troldkvindens frø blomstre til 

fantastiske træer. Til vores helt egen fortryllede skov. 

 

Vi viser vores træer frem om fredagen, og efterfølgende bliver dit og resten den fortryllede skov udstillet på 

Museum for papirkunst i Blokhus. 


