
Vinter-inspiration 

Når du går en tur, så kan det være inspirerende at fokusere eller 
zoom’e ind på forskellige motiver og temaer.
At snuppe et foto tager ingen tid. At tegne en skitse tager kort tid, 
og det er fint at stå op og tegne. Ha’ skitsebog og tegnegrej i 
lommen eller i en lille taske/pose over skulderen. Skal du først ha’ 
rygsækken af og rode i den, så tager det for lang tid. Et 
siddeunderlag er fint hvis du vil bruge lidt længere tid, og vejret er 
godt. 

Hvordan samle inspiration?
Fotos: Ta’ fotos af dine udvalgte temaer. Sorter grundigt når du kommer 
hjem, beskær og se på billedet som ”et billed”. Brug det som oplæg til en 
tegning, en collage eller et maleri
Tegne skitser: Medbring en lille skitsebog, en blyant, en tuschpen eller et 
par farveblyanter (udvalgt efter årstid). Tegn hurtige streger, 
konturtegninger, tegn måske i små rammer så du allerede beskærer dit 
motiv i første hug.  Afsæt de farver du ser. Noter hvad du ser, noter farver 
og ord, der popper op. Noter indfald af alle slags.

Zoom ind på

Linjer
De store linjer i landskabet: vandret /lodret / lige /buet.                                                                  
Majsmarkens stubbe: de lange linjer, retninger, stubbenes retning

Skygger 
På solskinsdage er det sjovt at fokusere på skyggerne! 
Skygger på forskellige flader.

Spor
Spor af støvler og sko, spor af cykeldæk og bildæk, svanespor.

Hold det enkelt!! 
Så lidt og så let som muligt!!

En hurtig og sikker tillægsgevinst når du fokuserer 
og ”zoomer ind ” er, at den uro eller de tanker, du 
måske går og tumler med, ofte fordufter, når du 
retter opmærksomheden et andet sted hen.
Ofte løser problemet sig, mens du ”kigger væk.”
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