
Kursuskalender   
- efterår 2022 / forår 2023



Til trods for verdens urolige gang og på trods 
af corona’en, der stadig ulmer her, hvor sen-
sommer snart bliver til efterår, så er der ro og
fred og ikke megen forandring eller nyt under 
den klare sol, som hver dag skinner ned over 
Billedværkstedet Søkilden her på bakken i Ry. 

Vi skyder nu 28. sæson på Billedværkstedet 
Søkilden i gang. Uanset om det er gråvejr, regn 
eller rusk, så har jeg en fornemmelse af sol og 
lys, når jeg åbner døren til mit værksted. Og når
kursisterne strømmer til, så sættes alle farver i 
bevægelse.

Jeg glæder mig til igen at byde jer velkommen. 

Alle hold fra sidste sæson kører videre og er 
fyldt op, så desværre må eventuelt nye kursis-
ter, der gerne vil i gang, finde andre gode ste-
der at slå deres folder. 

Jeg inviterer til et sammenhængende forløb på 
8 gange henover årsskiftet. Farverne står klar, 
tema og oplæg ligger og ulmer. Det bliver Sonia
Delaunay’s farverige abstrakte malerier og de-
signs, som kommer til at sætte skub i malepro-
cesserne. Inspireret af Louisianas store forårs-
udstilling af Delaunays værker genbruger jeg 
udstillingens undertitel ”Farver i bevægelse”. 

Farverne rød, gul, grøn og blå og alle blandinger
der imellem, er brugbare til evig tid. For Sonia 
Delaunay som for os. Farver kan bevæge sig og
bevæge os! Nu kaster vi os ud i en masse ekspe-
rimenter, der vil sætte farverne i bevægelse.

Lige nu passer mit nye lave ”kursus-gear” mig
rigtig godt. Derfor planlægges hverken weekend-
kurser eller kursusrejser den kommende sæson. 

Det er stadig muligt at få individuelle samtaler 
om dine egne malerier. Coaching omkring det, 
som optager dig, samt tegneterapi-sessioner 
ud fra dit individuelle behov kan bestilles. 

Velkommen igen





TIRSDAG DAGHOLD 
8 tirsdage Kl. 9.00 - 14.00  
Efterår 2022  25.10 / 8.11 / 22.11 / 6.12  ...................... Pris kr. 2.200,-
Forår 2023 10.1 / 24.1 / 7.2 / 28.2 ............................ Pris kr. 2.200,-

ONSDAG DAGHOLD 
8 onsdage Kl. 9.00 - 14.00
Efterår 2022 26.10 / 9.11 / 23.11 / 7.12 ....................... Pris kr. 2.200,-
Forår 2023 11.1 / 25.1 / 8.2 / 1.3 ............................... Pris kr. 2.200,-

TORSDAG DAGHOLD 
8 onsdage Kl. 9.00 - 14.00
Efterår 2022 27.10 / 10.11 / 24.11 / 1.12 ..................... Pris kr. 2.200,-
Forår 2023  12.1 / 26.1 / 9.2 / 2.3. ............................. Pris kr. 2.200,-

ONSDAG EFTERMIDDAGSHOLD 
7 onsdage Kl. 14.00 - 18.00, 1 søndag kl. 10.00 - 16.00
Efterår 2022 2.11 / 16.11 / 30.11 / 14.12 ......................Pris kr. 1.960,-
Forår 2023 18.1 / 1/2 / 22.2 / 5.3 (søndag) ..............Pris kr. 2.160,-

MANDEHOLDET TIRSDAG AFTEN 
8 tirsdag aftner Kl. 19.00 - 22.00, 1 lørdag kl. 10.00 - 16.00 
Efterår 2022 1.11 / 15.11 / 29.11 / 13.12 .......................Pris kr. 1.470,-
Forår 2023 17.1 / 31.1 / 4.2 (lørdag) / 21.2 / 7.3 ..... Pris kr. 2.070,- 

Alle priser er inkl. materialer, the og kaffe. 

Tilmelding: bdj@hotmail.com inden 1. oktober 2022
Betaling: Reg. 7241 kontonr. 1135477

Kursuskalender   
- efterår 2022 / forår 2023

Der er pt desværre ikke plads til nye kursister. Alle hold er allerede fyldt op.
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Vi oplever ofte, at de almindelige ord ikke slår til eller at der ikke
findes ord for det, vi har brug for at udtrykke eller komme til
klarhed over. Tegning og maleri er et andet sprog end det talte.
Billedet kan fortælle os noget væsentligt, som vi ikke først var
klar over eller opmærksom på, fordi farver, former og linjer, lige-
som drømme, kan forstås som meddelelser fra det ubevidste. 

Hvordan foregår processen? 
1. Efter en indledende samtale og en grundig instruktion laves 
en tegning eller et maleri (tegnekundskab er ikke nødvendig). 

2. Herefter opfattes billedet som et selvstændigt udtryk, vi kan 
lære noget af. 

3. Igennem iagttagelse og samtale forholder vi os til billedet 
og kommer i tæt kontakt med oplevelser og følelser, vi måske 
har glemt eller overset, men som kan give nye erkendelser og 
muligheder i forhold til det aktuelle spørgsmål. Processen vil 
ofte give nye handlemuligheder og nye kræfter. 

Hvad kan bearbejdes?
Konkrete problemer i forbindelse med fx arbejde, parforhold, 
forældre, børn. Personlige problemer som angst, usikkerhed, 
jalousi, manglende energi, fastlåsthed osv. Livskriser som sorg, 
skilsmisse, sygdom, arbejdsløshed. 

Valgsituationer: 
Hvad er det du inderst inde vil?

En konsultation varer 1½ time. Pris kr. 800,-. 
Melder du afbud samme dag, koster det kr. 250,- 

Tegneterapi/billedterapi er en form for terapi, hvor 
bearbejdelsen af et spørgsmål tager udgangspunkt i en 
tegning eller et maleri, du selv har skabt. Billedet vil 
undervejs i processen være centralt i samtalen mellem 
dig og terapeuten.
 

Tegne- og billedterapi
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Tilmelding: bdj@hotmail.com inden 1. oktober 2022
Betaling: Reg. 7241 kontonr. 1135477
Husk at angive navn og kursusdag /aften.

Undervisning, papirforbrug, akrylfarver og kaffe/the er 
indeholdt i kursusprisen. 

Underviser Birgit Dahlstrup Jensen, 1952. Cand. mag. i 
musik og kunsthistorie fra Århus Universitet. Uddannet i 
tegning og maleri på Århus Kunstakademi og Académie 
Goetz i Paris. Examineret yogalærer/uddannet tegnete-
rapeut. Har livet igennem arbejdet med dybdepsykologi, 
drømme, massage mm. Lærer på Ry Højskoles billed-
kunstlinie 1981-93. 

Kursustilmelding

Knudsø

Tulstrup Kirke

Birkhede Camping

Ry Station

RY

BILLEDVÆRKSTEDET
SØKILDEN

Birksø

Mølleskov

Vandrehjem

Tulstrupvej

Skægge Skov

455

455

v/ Birgit Dahlstrup Jensen
Tulstrupvej 91, 8680 Ry
Tlf. 2077 1066, bdj@hotmail.com
billedvaerkstedet-soekilden.dk

Billedværkstedet Søkilden




