


Du er glad for at male, men savner inspiration og nye ideer? Har du sommetider en følelse 
af, at du vil mere med dit maleri, end du kan eller tør? Eller måske oplever du, at dine ting 
bliver for ”pæne”? At de er dekorative, men ligesom mangler noget? Vi skal afsøge og 
afprøve, eksperimentere med materialer og teknikker såsom at lave kul på bål, male med 
pap og overføre skitser til vores lærred ved hjælp af grafiske teknikker. Vi skal arbejde med 
at skabe ideer til billeder efter forskellige stillede opgaver: Levende model, abstrakte fotos, 
stemningsbilleder, male med lange pensler,  og male i bålets skær.

Malekursus

Inspiration og ide
Malekurset er et kursus, hvor der 
arbejdes med forskellige metoder til at 
finde ny inspiration i selve den skabende 
proces med at male billeder. Vi skal 
opleve, hvordan bruddet med vanen 
kan gøres til en kilde til kreativitet og 
fornyelse.
 
Kurset henvender sig dermed til dig, der 
tør give slip på det, du allerede kender 
eller kan. Ved at inddrage det ukendte 
i maleprocessen skal vi opleve, hvordan 
materialernes uvanthed kan styre os – og 
teknikkernes mangfoldighed kan styrke 
os – til at skabe mere intuitivt.

Vi vil finde inspiration i dans og rytmer, 
ved at lade os rive med af musikkens 
stemning.

Vi skal arbejde med forskellige former for 
kunstnerisk kollaboration — dvs. forskel-
lige former for kreativt samarbejde, hvor 
du f.eks. er nødt til at overdrage 
skabelsen af dit  værk til en anden – og 
hvad sker der så?

Vi kommer ind på at arbejde med inspi-
rationsønsker, collage, abstrakte billeder 
og stemningsbilleder.

Det er et kursus, hvor der er fart på 
ideerne, og du skal regne med at du 
ikke nødvendigvis får alle dine billeder 
færdige. Men der er plads til at arbejde 
selv en dag, hvis hovedet er fyldt op, 
og interessen for en bestemt teknik har 
fanget dig.



HØJSKOLELIVET

Kursusleder:  
Lene Weigelt, billedkunstlærer og 
kunstner. Har undervist i billedkunst de 
seneste 20 år på højskoler og efterskoler.

Medbring

Store og små lærreder, maling, pensler, 
pastelfarver, farvekridt og det du normalt 
bruger til at male med. Materialerne kan 
også købes på kurset. Maling for hele ugen 
ca kr. 300.
Der må forventes en fælles udgift på ca. kr. 
50 og kr. 170 for et opstarts lærred.

Højskolelivet er i sin essens samliv. 
Dagen begynder og slutter i fælles- 
skabet. Efter at vi har indtaget et 
skønt morgenmåltid, mødes vi til 
morgensamling, hvor vi synger et par 
sange, hører en god historie og får 
dagens praktiske detaljer på plads. 
Med mad i maverne og sang i kroppen 
fordyber vi os i dagens program. 
De daglige måltider er en vigtig del af 
det fælles liv på højskolen. Maden er 
ikke kun brændstof. Den skal nydes. 
Kursisterne præsenteres for et alsidigt 
køkken, hvor den daglige menu´ står 
på vegetarkost - såvel som kødretter. 

Denne uge er der andre kurser 
på Højskolen, så vi er fælles 
om morgen og aftenarrange-
menter, samt udflugter.

MANDAG 19.30
 Sangaften v. Morten Winther

TIRSDAG 19.30
 Foredrag om Bæredygtighed

 
ONSDAG 9.15 
 Udflugt til Faaborg Kunstmuseum

ONSDAG 19.30
 Danseforestilling

PRIS: 
3950 på dobbeltværelse
4450 på enkeltværelse




