Kiwanis Club Kongsberg og Numedal

Kongsberg Kreativitets og Mestringssenter, 3608 Heistadmoen
Integrering – Sosialisering – Mestring – Kreativitet

Lek med farger - blir kunst?
Male- og Tegnekursplan 2017

Les mer på www.kiwanis.no og kongsberg.kiwanis.no
Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og ungdom.

Ønsker du mer informasjon kontakt Ralph på 482 64 493

Introduksjon
I januar 2017 starter Kiwanis Kongsberg og Numedal med tilbud om kurs i maling og tegning. Du
skal lære om grunnprinsippene med lys, skygge, perspektiv, komposisjon og farge og skape dine
egne mesterverk!
Lærer: Ralph Castellan

Vi tilbyr:


Fleksibelt kurs i gruppe med høyt fokus på den individuelles ønsker og utvikling av
ferdigheter



Jobbe i sitt eget tempo



Lære teknikker og utvikle ferdigheter



Eksperimentere med forskjellig materiell



Utvikle sin egen kreativitet og sin egen stil



Utvikle selvtillit i et vennlig og støttende miljø



Figurativ og abstrakt maling



Landskaper, portretter, stilleben, graffiti og utendørs maling



Tid til å reflektere og gi tilbakemelding



Tilpassede kurs for videre utvikling
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Introduksjonskurs
Mål

Innhold

Uke 1



Å bli kjent med farger, lys og skygge




Lage fargesirkel
Tegne lys og skyggeform

Uke 2




Å jobbe med maling med farger
Å lære teknikker med pensel




Lek med farge – abstrakt mesterverk!
Bruk av pensel

Uke 3









Å reflektere over sitt eget abstrakt
mesterverk
Å bli kjent med forskjellige teknikker og
materieller
Å fullføre abstrakt mesterverk
Å diskutere neste ukes kursinnhold

Revidere abstrakt mesterverk
Leke med forskjellige teknikker og
materiell (f.eks. kniv, papp, bobleplast,
fingrene, tannbørste, sugerør*) for å
fullføre abstrakt mesterverk





Å bli kjent med komposisjon
Å finne inspirasjon
Å begynne å skape sitt eget figurativ bilde



Diskutere komposisjon og ser på
eksempler
Diskutere og tenke på inspirasjon
Begynne å tegne og male et figurativ
bilde (eget valg og kan kopieres fra et
bilde eller foto!)



Å reflektere over sitt figurative bilde:
komposisjon, lys og skygge, farger osv.
Å fullføre figurativt bilde
Å diskutere neste ukes kursinnhold



Å bruke tid til å male valgt bilde
Motiveres til å videre utvikle ferdighetene
Å eksperimentere med flere teknikker og
materiell
Å oppsummere og evaluere kurset





Uke 4

Uke 5




Uke 6















Bestemme seg på hvordan fullføre sitt
bilde
Fullføre figurativt bilde ved bruk av
forskjellige teknikker og materiell*
Bestemme seg for hva som skal males
neste uke

Ha det gøy med komposisjon, farger,
lys og skygge osv.
Skape sitt siste mesterverk på kurset
med utvikling av sin egen smak og stil
Avslutte med utstilling av resultatet
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Lek med farger - blir kunst?

Pris
Et kurs baserer seg på seks ganger (barn 1.5 timer og ungdom/voksne 6 x 2
timer)




Barn (6 - 14 år)
Ungdom (15 – 24 år)
Voksne (fra 25 år)

kr. 600,kr. 750,kr. 1.200,-



Timebasert etter avtale

kr.

100,- pr. pers.
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