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VELKOMMEN
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til sæson 2016-2017

Billedværkstedet Søkilden tager nu hul på sin 22. sæson. I 21 år har hundredevis af kursister i alle aldre fyldt værkstedet til bristepunktet. Det er let at se tilbage i tiden, men
det er svært at spå - især om fremtiden! Den allernærmeste fremtid i Billedværkstedet
Søkildens nye kursusprogram rækker denne gang helt frem til jul 2017! Når jeg kigger
dybt i min fremtids krystalkugle, så ser jeg, at der er to ting, jeg rigtig gerne vil. Det ene er
fortsat at modtage kursister i mit værksted. Det andet er at finde mere tid til mine egne
billeder. Skal de to ønsker forenes, må der fra 2018 ske en del programændringer og
udbydes færre kurser. Fra 2018 er alle muligheder åbne, men intet er lagt fast!
Derfor kaster vi os nu bare direkte ind i den nærmeste farverige fremtid.
Dag- og aftenkurserne kører i de fastlagte rammer, men med nye temaer og det samme
gælder børneholdet og sommerkursus for børn. Billedterapi tilbydes som altid.

børnogunge

8-9

aftenkurser

2017 byder på 3 spritnye kursusrejser: En tur til Dronningens København og til Skissernas Museum i Lund sidst i marts 2017. 5 dage i Amsterdam i juni 2017 og en uges
vandring på Camino de Santiago i Spanien - Pilgrim med skitsebog - i september 2017.
2 nye weekend-tegneworkshops ser dagens lys i foråret 2017. Du kunne fx designe
dit eget skitseforløb ved, at kombinere turen til København og Lund med en eller to
tegneworkshops.
Jeg håber at ”gamle kursister” har lyst til endnu en omgang og at nye folk kommer til og
snupper de få ledige pladser.
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13-15

kursusrejser

6-7

dagkurser

I 21 år har Billedværkstedet Søkilden
dannet ramme om kurser i tegning,
maleri og billedterapi

10-11

12

weekendkurser

Klik ind på
billedvaerkstedetsoekilden.dk
og se nyhedsblog,
opdatering m.m.

tegne|billedterapi
På alle kurser arbejdes der ud fra 2 synsvinkler. Der lægges vægt på undervisning i de elementære og grundlæggende teknikker inden for billedkunstens områder.
Der arbejdes desuden med at finde de impulser, der aktiverer de skabende kræfter, så fantasien og glæden ved at arbejde med billedsproget kan åbne en vej til selvudvikling. Kurserne
foregår i privat regi i et smukt, lysfyldt værksted på små hold, så der er tid og ro til at tage
hensyn til den enkeltes niveau og behov.
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BILLEDVÆRKSTED
- for børn og unge

Et kursus for maleglade børn og unge. Vi arbejder ud fra oplæg og temaer.
Derudover er der mulighed for at arbejde mere frit. Undervisningen afpasses
efter den enkeltes alder og kunnen. Vi vil eksperimentere og lege på en måde,
så det skabende er i fokus. Vi skal også se på og snakke om kunst.
Vi tegner, arbejder med akvarel farver, akrylfarver og pastelkridt.

På børneholdene er der 10-15 deltagere. Man skal være fyldt 8 år for at starte.
4
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Forår 2017
Mandag, 8 eftermiddage
Kl. 16.00 - 18.15
Kr. 1.400,- inkl. materialer
6.2 / 27.2 / 13.3 / 27.3 /
24.4 / 1.5 / 15.5 / 29.5

Efterår 2016
Mandag, 7 eftermiddage
Kl. 16.00 - 18.15
Kr. 1.225,- inkl. materialer
19.9 / 3.10 / 10.10 / 31.10 /
14.11 / 28.11 / 12.12

SOMMERKURSUS

- for børn og unge 2017
Første uge af skoleferien

Efterår 2017
Mandag, 6 eftermiddage
Kl. 16.00 - 18.15
Kr. 1.050,- inkl. materialer
4.9 / 25.9 / 9.10 /
30.10 / 13.11 / 27.11

Kl. 9.00 - 15.00
Kr. 1.450,- inkl. frokost
26. - 29. juni 2017
Vi skal tegne, male og
lave små skulpturer.

maks. 17 børn
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DAGKURSER

Et overordnet tema er indgangsvinkel til øvelser indenfor tegning,
maleri og collage. Der arbejdes med formelle teknikker, og der
lægges vægt på den enkeltes individuelle udtryk. Det er muligt at
arbejde med tegning og maleri ud fra en terapeutisk vinkel.

EFTERÅR 2016

EFTERÅR 2017

Tirsdag, 6 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.585,- inkl. materialer
27.9 / 11.10 / 1.11 /
15.11 / 29.11 / 13.12

Tirsdag, 8 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 3.450,- inkl. materialer
7.2 / 28.2 / 14.3 / 28.3 /
18.4 / 2.5 / 16.4 / 23.4

Tirsdag, 6 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.585,- inkl. materialer
26.9 / 10.10 / 31.10 /
14.11 / 28.11 / 12.12

Onsdag, 6 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.585,- inkl. materialer
21.9 / 5.10 / 26.10 /
9.11 / 23.11 / 7.12

Onsdag, 8 formiddage
kl. 9.00 - 14.00
Kr. 3.450,- inkl. materialer
1.2 / 22.2 / 8.3 / 22.3 /
5.4 / 26.4 / 10.5 / 24.5

Onsdag, 6 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.585,- inkl. materialer
4.10 / 25.10 / 8.11 /
22.11 / 6.12 / 13.12

Torsdag, 6 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.585,- inkl. materialer
29.9. / 13.10 / 3.11 /
17.11 / 1.12 / 15.12

Torsdag, 8 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 3.450,- inkl. materialer

Torsdag, 6 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.585,- inkl. materialer
28.9 / 12.10 / 2.11 /
16.11 / 30.11 / 7.12

MAks. 9 deltagere
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FORÅR 2017

9.2 / 23.3 / 2.3 / 16.3 /
6.4 / 20.4 / 4.5 / 18.5

Tegning, maleri &

soulcollage

- som terapeutisk proces
EFTERÅR 2016
Fredag, 4 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.000,- inkl. materialer
30.9 / 28.10 / 18.11 / 2.12

bemærk

Sidste gang, den 2.12.,
kommer Ingrid Houen,
certificeret SoulCollage®
facilitator, og giver en
introduktion til SoulCollage-arbejde udfra
arketyperne.

Tegning, maleri & fordybelse
- som terapeutisk proces
EFTERÅR 2017
Fredag, 3 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 1.500,- inkl. materialer
22.9 / 27.10 / 17.11

Med afsæt i korte og enkle meditative øvelser fordyber vi os i 3 af de store arketyper.
Arketyper kan beskrives som grundlæggende strukturer, der repræsenterer fællesmenneskelige livserfaringer. Bevidsthed
om arketypiske mønstre er en nøgle til
vores personlige kraft.

Med afsæt i korte og enkle meditative øvelser, og
ud fra et overordnet fælles tema fordyber du dig
i det personlige univers. Personlige spørgsmål,
indre billeder fra meditation og nattens drømme
vil være mulige indgange til billedarbejdet. Der er
ro og tid til fordybelse både i tegne/maleprocessen og den personlige proces.

Hver gang tager vi samtaler i gruppen eller enkeltvis efter behov. Individuelle øvelser til ”hjemmearbejde” mellem mødegangene. De første 3 gange arbejdes på
papir med blyant, oliekridt og akrylfarver.

Hver gang tager vi samtaler i gruppen eller enkeltvis efter behov. Individuelle øvelser til ”hjemmearbejde” mellem mødegangene. Der arbejdes
på papir med blyant, oliekridt og akrylfarver.

MAks. 6 deltagere
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AFTENKURSER

- tegning, maleri og fordybelse
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Et overordnet tema er indgangsvinkel til øvelser indenfor
tegning, maleri og collage. Der arbejdes med formelle
teknikker og der lægges vægt på den enkeltes individuelle udtryk. Det er muligt at arbejde med tegning og
maleri ud fra en terapeutisk vinkel.

MAks. 9 deltagere

EFTERÅR 2016
Mandag, 6 aftner *
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.775,- inkl. materialer
26.9 / *13.10 / 24.10 /
7.11 / 21.11 / 5.12

Tirsdag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.775,- inkl. materialer
27.9 / 11.10 / 1.11 /
15.11 / 29.11 / 13.12

*heraf 1 torsdag aften

MANDEHOLDET
EFTERÅR 2016

FORÅR 2017
Mandag, 8 aftner*
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 2.360,- inkl. materialer
30.1 / 20.2 / 6.3 / 20.3 /
3.4 / *27.4 / 8.5 / 22.5

Tirsdag, 8 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 2.360,- inkl. materialer
7.2 / 28.2 / 14.3 / 28.3 /
18.4 / 2.5 / 16.5 / 30.5

FORÅR 2017

*heraf 1 torsdag aften
EFTERÅR 2017
EFTERÅR 2017
Mandag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.775,- inkl. materialer
2.10 / 23.10 / 6.11 /
20.11 / 4.12 / 11.12

Tirsdag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.775,- inkl. materialer
26.9 / 10.10 / 31.10 /
14.11 / 28.11 /12.12

Tirsdag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.755,- inkl. materialer
20.9 / 4.10 / 25.10 / 8.11 / 22.11 / 6.12
Tirsdag, 8 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 2.360,- inkl. materialer
31.1 / 21.2 / 7.3 / 21.3 / 4.4 / 25.4 / 9.5 / 23.5
Tirsdag, 4 aftner + lørdag kl. 10-16*
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.775,- inkl. materialer
3.10 / 24.10 / 7.11 / 21.11 / *2.12

En praktisk workshop - kun for mænd. Tegneøvelser, farvelære og maleteknikker. Fra idé og skitse til færdigt billede.
Fælles oplæg med vægt på det individuelle udtryk.
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WEEKENDKURSER
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2017

STOR I SLAW’ET

TÆT PÅ TRÆET - en tegneworkshop

4. - 5. marts 2017
Kl. 10.00 - 16.00
Kr. 2.360,- inkl. materialer

29. - 30. april 2017
Kl. 10.00 - 17.00
Kr. 1.875,- inkl. materialer

Store formater, store armbevægeler, store ruller og lange pensler. Kom indenfor – og kom så i gang! Farvel til forsigtigheden! Vi prøver kræfter med større
formater end du er vant til. Jeg har
oplæg og starthjælp klar, og så ser vi
hvad der sker, når der er plads nok på
malefladen. Jeg har kraftigt malepapir –
stort som en dør. Du kan også selv medbringe et par store lærreder.

2 dages tegne- workshop med træet som motiv. Vi zoomer ind på egetræet, bøgetræet,
birketræet og alle de andre træer i skoven
bag værkstedet. Vi afprøver forskellige materialer som blyant, grafit, kul og tusch.
Vi øver iagttagelse og abstraktion. Der er
fokus på det personlige udtryk. Og vi lader
os inspirere af de kunstnere, der har brugt
træet som et centralt motiv. Medbring evt.
din Ipad eller mobil så du har et kamera ved
hånden.

MAks. 4 deltagere

MAks. 8 deltagere

TÆT PÅ BLOMSTEN - en tegneworkshop
20. - 21. maj 2017
Kl. 10.00 - 17.00
Kr. 1.875,- inkl. materialer
2 dages tegneworkshop med blomsten som
motiv. Vi zoomer ind på blomsten, og går tæt
på de tidlige forårsblomster i haven og de mere
kunstfærdige arter fra blomsterhandlerens vaser. Vi afprøver forskellige materialer som blyant, grafit, kul og tusch. Vi øver iagttagelse og
abstraktion.
Der er fokus på det personlige udtryk. Og vi lader os inspirere af de kunstnere, der har brugt
blomsten som et centralt motiv. Medbring evt.
din Ipad eller mobil så du har et kamera ved
hånden.

MAks. 8 deltagere

BILLEDSAMTALE
Har du behov for
et par ”kritiske øjne”
og en individuel samtale
om dine billeder og
din skabende proces?
En billedsamtale varer
ca 1½ time. Pris kr. 800,PRIS nuværende
kursister kr. 700-,
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TEGNE- OG BILLEDTERAPI
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.
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 linier, ligesom 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.
12

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,- (særpris for nuværende kursister kr. 700,-).
Melder du afbud samme dag,
koster det kr. 400,-

KURSUSREJSER
2017

Siden 2002 har Tyrkiet, Mallorca,
Andalusien, Sydfrankrig, Lofoten,
de franske Alper, Paris, Venedig
og Svalbard været udenlandske
rejsemål. I 2017 er der 3 nyheder
på programmet!
Sidst i marts tager vi på en sviptur til København og Lund - med
skitsen i fokus. I juni er Amsterdam ramme for 5 dages skitsebogsworkshop, hvor vi også sætter spot på van Gogh og de gamle
hollandske mestre! Og i september 2017 følger vi pilgrimssporet
på Caminoen i Spanien – med
skitsebogen i rygsækken.

Skitsen er i fokus og skitsebogen er med i tasken.
At tegne er at se!
Der er 3 stop på turen: Glyptoteket i København er altid
et besøg værd. Skissernas Museum i Lund i Sverige
ombygges p.t. og åbner igen i ny form i efteråret 2016.
Vi fordyber os i de mange inspirerende skitser. Vi besøger også Domkirken i Lund, der har en meget smuk
krypt! Tilbage i København bruger vi den sidste dag
på en aktuel udstilling eller på Thorvaldsens Museum.
Skitsearbejde er umiddelbart, livfuldt, koncentreret og sådan vil disse kursusdage også blive.

KØBENHAVN OG LUND - fokus på skitsen

30. marts - 1. april 2017

Kursuspris: kr. 1.800,-. Priser er med forbehold, haves
medio december 2016: Togbillet Skanderborg - Kbh Lund: ca. kr. 1.000,-. Pris for logi ca. kr. 1.100,-. Prisen
dækker 2 nætter på centralt hotel i Kbh. i dobbeltværelse
m/ bad og morgenmad. Tillæg for enkeltværelse.
Udgifter til entréer på museer m.m. ca. kr. 300,-.
.

Turen er for dig, der kan se mulighederne i at mixe
besøg på museer, du måske ikke kender så godt, med
det intense og hurtige arbejde i skitsebogen.

Du kan reservere plads allerede nu ved at
indbetale depositum på kr. 1000,- til reg. 7241
kontonr. 1162612 mærket ’københavn’
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Vi bor på et centralt beliggende turisthotel 5 minutters
gang fra Museumplein, der huser de 3 nyligt ombyggede museer, som byder på et boom af kunst i verdensklasse! Vi sætter fokus på Vincent van Goghs
liv og kunst i Van Gogh Museum. På Rijksmuseum
aflægger vi besøg hos Rembrandt og de gamle mestre
og på Stedelijk Museum får vi et skud moderne kunst
i særklasse. Amsterdam er en farverig, charmerende
og livlig ”lille” storby, hvor kanalerne og de velholdte
gamle huse giver byen en helt særlig stemning. Vi skal
på kanalrundfart og på ægte Amsterdamse-vis tager vi
på cykeltur ud af byen til skov, søer og grønne enge.
Som forberedelse til kurset afholdes
et billed-foredrag om van Goghs kunst.
Torsdag 9. marts 2017 kl 19.00.
Turen er for dig, der kan se mulighederne i at mixe
storbyoplevelser, museumsbesøg og kunstoplevelser
med det intense og hurtige arbejde i skitsebogen.

AMSTERDAM - 5 dage i juni

6. - 11. juni 2017

Kursuspris kr. 3.000,-. Dato og pris for fly og ophold
er med forbehold, fastlægges medio december.
Flypris ca. kr. 2.000,-. Pris for logi ca. kr. 2.600,-. Prisen
dækker 5 nætter på hotel i dobbeltværelse m/ bad
og morgenmad. Tillæg for enkeltværelse. Udgifter til
transport, entréer på museer m.m. ca. kr. 500,14

Du kan reservere plads allerede nu,
ved at indbetale depositum på kr. 4.000,til reg. 7241 kontonr. 1162612 mærket
’amsterdam’. Ved tilmelding opgives fornavn og
efternavn, som det står i dit pas, fødselsdato
samt pasnummer og udløbsdato.

6 dages vandring ad den gamle pilgrimsrute Camino
de Santiago - gennem en lille del af regionen Castilla y
Leon. Gennem et varieret landskab og fine landsbyer
følger vi de gule pile og muslinge-skallen, der viser os
vej fra Azofra til Burgos med den store gotiske katedral.
Dagsvandringer på ca 16 -18 km. Hver dag vil der være
tid til fordybelse i skitsebogen. Tid til tanker og tid og
ro til at være til stede i dit eget rum på den fælles vej.
Hver morgen starter vi med enkle meditationer og
oplæg til dagens vandring og til arbejdet i skitsebogen.
Hver dag afsluttes med fokus på dagens pilgrimsnøgle.
At vandre er at vågne. Benene vågner, sjælen vågner,
ånden vækkes!
Turen er for dig, der kan se mulighederne i at mixe pilgrimsvandringens langsomhed og ro med det hurtige
arbejde i skitsebogen, som også bruges som dagbog
til efter-tanker.

PILGRIM MED SKITSEBOG

- en uges vandring på Camino de Santiago, Spanien
9. - 16. september 2017.
Kursuspris kr. 4.000,-. Pris for fly og ophold haves ikke
p.t. Fastlægges primo januar 2017. Påregn en mindre
udgift til bustransport fra Madrid til Burgos, pilgrimspas + evt. bagagetransport mellem overnatningsstederne. Vi bor i dobbeltværelse på pension/hotel
eller på herberg (evt. sovesal en enkelt nat).

Du må være i almindelig god form for at kunne gennemføre dagsvandringerne. God form og træning
forud fremmer vandreglæden!

Du kan reservere plads allerede nu
ved at indbetale depositum på kr. 4.000,- til
reg. 7241 kontonr. 1162612 mærket ’camino’.
Ved tilmelding opgives fornavn og efternavn
som det stå i dit pas, fødselsdato samt
pasnummer og udløbsdato.
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tilmelding
Ved tilmelding indbetales depositum på kr. 400,-.
Resten af kursusafgiften betales 1 uge inden kursusstart.
Konto til betaling reg. nr. 7241, Kontonr. 1135477.
Husk at angive navn, adresse, e-mail og kursustitel.

Tilmelding

Ved framelding senere end en uge før kursusstart refunderes kursusafgiften ikke, med mindre en anden kan
overtage pladsen. Kursusafgiften betales ikke tilbage ved
manglende fremmøde.
Undervisning, papirforbrug, akrylfarver og kaffe/the er
indeholdt i kursusprisen. På weekendkurserne medbringer man selv frokost.

Skægge Skov

BILLEDVÆRKSTEDET
Tulstrup Kirke SØKILDEN
Tulstrupvej

Birkhede Camping

Vandrehjem

Knudsø

455

RY

Birksø
Mølleskov

455

Ry Station

Der kan ske
ændringer i
kursustilbud, datoer
og priser
- tjek hjemmesiden!

Billedværkstedet Søkilden

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

manz’art · 24236087 · 06-2016

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 tegneterapeut. Har i 30 år arbejdet med dybdepsykologi, drømme, massage m.m. Lærer på Ry Højskoles billedkunstlinie 1981-93.

