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Optagelse og betaling

Omkring 1. juli udsendes mail om optagelse.
Deltagerbetalingen står angivet ved hvert hold.

1. semesters betalingsfrist er 1. august.
2. semesters betalingsfrist er 1. december.

For Familiehold dækker taksten hele kursusperioden. 
Betalingsfristen er 1. august. Det samme gælder for 
Croquis, hvor betalingsfristen er 1. oktober.

Friplads
Det er muligt at søge hel eller delvis friplads. Find 
oplysninger på www.billedskolen.kk.dk/aktiviteter/
billedskolehold.

Udmeldelse
Kun til skolens kontor.

Mødetid
Da undervisningen starter med et fælles oplæg, er det 
vigtigt, at eleverne møder til tiden. 

Afbud
Meld afbud i god tid før undervisningen begynder, 
hvis eleven er syg eller af anden grund forhindret i at 
møde. 
billedskolen@kk.dk 
tlf.: 33 66 46 40.
                       
Påklædning
Husk praktisk arbejdstøj, der kan tåle malerpletter og 
lignende.
 

 

Hvor

Billedskolen i Tvillingehallen ligger i Den Brune Kødby, 
tæt på Hovedbanegården, Øksnehallen og DGI-byen.

Der er adgang fra Halmtorvet langs Øksnehallen, fra 
DGI-byen eller henover parkeringshuset fra 
Ingerslevsgade.

Billedskolen i Tvillingehallen
Den Brune Kødby
Staldgade 35
1699  København  V
tlf: 33 66 46 40                     
billedskolen@kk.dk
www.billedskolen.kk.dk
Facebook og Instagram: Billedskolen i Tvillingehallen

Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen
www.kk.dk
    

Skoleåret

2018/2019

lllustrationerne viser elevernes arbejder www.billedskolen.kk.dk

Praktiske oplysninger
Billedskolens tilbud er for børn og unge, der bor i 
Københavns Kommune, og som går i 1. klasse-3.G.  
Holdstørrelsen er 12-14 elever.

Tilmelding på nettet hele maj måned

Tilmeldingen gælder for skoleåret september til maj og  
foregår elektronisk på www.billedskolen.kk.dk

Første gang du ønsker at tilmelde en elev, får du et
logon. Cpr-nr. skal oplyses for både eleven og 
betaleren.

Bemærk: Nuværende elever, der ønsker at fortsætte 
på Billedskolen, skal gentilmeldes og kan regne med 
optagelse.
Elever på venteliste fra tidligere skoleår skal også gen-
tilmeldes.
Elever, der ikke optages, kommer automatisk på 
venteliste til dette skoleår.
På www.billedskolen.kk.dk kan man efter fristen skrive 
sig på venteliste til dette skoleår.

Tilmeldingsfristen er 1. juni



 

Billedskolehold

Billedkunsthold
Eleverne vil i årets løb få lejlighed til at udtrykke sig i 
forskellige materialer og teknikker indenfor tegning, 
maleri, grafik, rumlig form eller digitale medier. 
Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem 
stillede opgaver og egne frie udtryk. 
Det omgivende miljø og byens kunstmuseer vil 
undertiden blive inddraget i undervisningen.

Tegneseriehold
4.-6. klasses eleverne
lærer at bygge en 
tegneserie op fra bunden 
med fortælling, skitse,
rentegning, tekst og 
farvelægning.

7. klasse-3.G præsenteres 
for forskellige genrer,
både den klassiske
tegneserie og den
grafiske roman. 
Der arbejdes med      
forskellige udtryk, analogt 
såvel som digitalt.

Tegnehold                               
Eleverne introduceres til forskellige tegnemetoder 
og grundteknikker.  Vi arbejder bl.a. med tusch, kul, 
blyant og frottage og bruger teknikkerne enkeltvis eller 
blandet.

Tegning & Konstruktion                                  
Et tilbud til de yngste elever, der er vilde med at tegne, 
opfinde og bygge. Der arbejdes fra idé og tegning til 
færdig model.

Digitalt Tegnehold                                  
Her eksperimenterer vi med tegning og figurudvikling 
og introducerer forskellige tegne apps og brugen af 
iPad som digitalt tegneredskab.

Maleri
Undervisningen tager udgangspunkt i det figurative/
realistiske og består af øvelser, hvor vi arbejder med lys/
skygge, dybde og stemning i maleriet. 

X-holdet
Dette hold er for elever, der ønsker at arbejde målrettet 
med billedkunsten. Eleverne arbejder ud fra egne idéer 
under vejledning af underviseren. 14-22 år.

Croquis
Croquis er en særlig disciplin indenfor tegning, 
hvor man tegner efter levende model. På dette 
hold arbejdes der både med traditionel og 
eksperimenterende tilgang til croquis. Der er 
undervisning hver anden uge fra efterårsferien til påske.
Croquis kan vælges alene eller som supplement til et 
andet hold. Prisen er for hele forløbet.

Cartoon & Tegning
Cartoon & Tegning er et hold, hvor du får en 
bred indføring i de analoge teknikker, der ligger 
forud for arbejdet med tegneserier, tegnefilm, 
spil m.m. Vi arbejder med karaktéropbygning, 
story board og baggrunde. Her skal du kunne 
tegne i hånden – så det træner vi! 

Familiehold                                  
Billedskolen tilbyder 4 lørdagshold, hvor børn og 
forældre arbejder sammen i et værksted. 
Opgaverne varierer indenfor flere genrer i billedkunsten.
Et familiehold består af 12 børn og deres 12 voksne, og 
prisen inkluderer begge.

Workshops og 
Søndagsværksted
Vi udbyder forskellige workshops af kortere varighed. 
Nogle for elever, som allerede går på Billedskolen, og 
nogle hvor også elever udefra kan melde sig. 
For eksempel Store Maledag, Animation, Croquis, 
Design eller DM i Tegning. 
Den første søndag i hver måned, september til juni, 
tilbyder Billedskolen værkstedsforløb for børn og deres 
voksne.

Hold øje med 

www.billedskolen.kk.dk samt opslag på Billedskolen.

Billedskolen i Tvillingehallen
Københavns Kommunes Billedskole for børn og unge

Fritidsundervisning 
Tilbud til alle børn og unge i Københavns Kommune, 
som har lyst til at arbejde med billeder og visuelle 
udtryk.
Tilmeldingen sker for et helt skoleår, og undervisningen 
foregår en eftermiddag/aften om ugen.  Vi starter i 
august i uge 34, 2018 og slutter i maj 2019.
For Croquis, Familiehold og Workshops ligger 
undervisningen anderledes, se beskrivelse af de enkelte 
hold.
I løbet af skoleåret afholdes en fælles projektuge for
alle hold.

Såvel efterårs- som forårssemester afsluttes med en 
udstilling i Tvillingehallens galleri eller på et af byens 
andre udstillingssteder.

Formål med undervisningen
 
•  at udvikle elevernes billedsprog gennem en 

kvalificeret undervisning i dialog mellem elev og 
underviser.

•  at styrke og stimulere elevernes kreativitet, selvtillid 
og skabende evner gennem fordybelse i arbejdet 
med fantasi og virkelighed.

•  at give børn og unge mulighed for at forholde sig 
bevidst og personligt til de mange billeder, der 
findes omkring dem.

•  at skabe en ideel ramme og et godt miljø for de børn 
og unge, der holder af at arbejde med billedudtryk.
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   Nr. Hold      Tidspunkt pris pr. sem.
1.-3. klasse

10 Billedkunsthold Mandag 15.00-17.00 kr. 1.103

11 Billedkunsthold Mandag 15.00 -17.00 kr. 1.103

21 Billedkunsthold Tirsdag 15.00-17.00 kr. 1.103

31 Billedkunsthold Onsdag 15.00-17.00 kr. 1.103

32 Billedkunsthold Onsdag 15.00-17.00 kr. 1.103

41 Billedkunsthold Torsdag 15.00-17.00 kr. 1.103

42 Tegning & Konstruktion Torsdag 15.00-17.00 kr. 1.103

51 Billedkunsthold Fredag 15.00-17.00 kr. 1.103

52 Billedkunsthold Fredag 15.00-17.00 kr. 1.103

53 Tegning & Konstruktion Fredag 15.00-17.00 kr. 1.103

54 Billedkunsthold Fredag 15.00-17.00 kr. 1.103

55 Billedkunsthold Fredag 15.00-17.00 kr. 1.103

4.-6. klasse

12 Tegning & Konstruktion Mandag 15.30-18.00 kr. 1.322

13 Billedkunsthold Mandag 15.30-18.00 kr. 1.322

14 Tegneseriehold Mandag 15.30-18.00 kr. 1.322

22 Billedkunsthold Tirsdag 15.30-18.00 kr. 1.322

23 Tegnehold Tirsdag 15.30-18.00 kr. 1.322

24 Tegneseriehold Tirsdag 15.30-18.00 kr. 1.322

26 Tegnehold Tirsdag 15.30-18.00 kr. 1.322

33 Billedkunsthold Onsdag 16.00-18.30 kr. 1.322

43 Billedkunsthold Torsdag 15.30-18.00 kr. 1.322

   44 Tegneseriehold Torsdag 15.30-18.00 kr. 1.322

   45 Tegnehold Torsdag 15.30-18.00 kr. 1.322

6.-8. klasse

15 Tegnehold Mandag 16.00-18.30 kr. 1.322

25 Billedkunsthold Tirsdag 15.30-18.00 kr. 1.322

34 Digitalt Tegnehold Onsdag 16.00-18.30 kr. 1.322

35 Billedkunsthold Onsdag 16.00-18.30 kr. 1.322

46 Billedkunsthold Torsdag 15.45-18.15 kr. 1.322

7. klasse-3.G.

16 Tegneseriehold Mandag 16.00-18.30 kr. 1.322

27 Tegnehold Tirsdag 18.30-21.00 kr. 1.322

36 Billedkunsthold Onsdag 16.00-18.30 kr. 1.322

47 Billedkunsthold Torsdag 18.30-21.00 kr. 1.322

14-22 år

17 Maleri Mandag 18.30-21.00 kr. 1.322

18 Croquis/hveranden uge Mandag 18.30-21.00 kr.  907*

19 Cartoon & Tegning Mandag 18.30-21.00 kr. 1.322

37 X-holdet Onsdag 18.30-21.00 kr. 1.322

1.-3. klasse med een forælder (pris gælder 2 pers./4 lørdage)

61 Familiehold
Lørdag 10.00-13.00
uge 36, 37, 38, 39

kr. 624

62 Familiehold
Lørdag 10.00-13.00
uge 36, 37, 38, 39

kr. 624

63 Familiehold
Lørdag 10.00-13.00
uge 43, 44, 45, 46

kr. 624

64 Familiehold
Lørdag 10.00-13.00
uge 43, 44, 45, 46

kr. 624

* Prisen er for hele forløbet


