efterår 2017/forår 2018

I 22 år har Billedværkstedet Søkilden
dannet ramme om kurser i tegning,
maleri og 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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VELKOMMEN

til sæson 2017-2018

Billedværkstedet Søkilden tager nu hul på sin 23. sæson. Efteråret 2017 afvikles
som allerede planlagt i det trykte program (bemærk at datoerne i programmet
her på hjemmesiden er de gældende!) Det er let at se tilbage i tiden, men det er
svært at spå - især om fremtiden! Sådan skrev jeg sidste år på dette sted!
De ændringer, som jeg antydede ville finde sted fra januar 2018 viser sig nu at
blive ganske få! Jeg holder kursusfri i januar og februar 2018. Derefter kører dagog aftenkurserne i de velkendte rammer, med 5-7 kursusgange. Selvfølgelig med
nye temaer og dermed nye udfordringer.
Børneholdet fortsætter i efteråret 2017 og forår 2018. Sommerkursus for børn
i første uge af skoleferien har været et hit i mange, mange år – og det afholdes
traditionen tro igen. Foråret 2018 byder på 2 weekend-kurser: Mit indre kompas –
tid til fordybelse. Her kan du via forskellige teknikker og udtryk komme lidt dybere
i en personlig terapeutisk proces og dermed få justeret dit indre kompas. Tæt på
træet – en tegneworkshop, har i al sin enkelhed træet som motiv. Billedterapi og
samtaler kan som altid aftales efter behov.
Når vi kommer frem til juni måned lyder startskuddet til et spritnyt kursusrejsemål: en uge i Bergamo Alta i Norditalien. I august afholdes igen Sensommerdage
i Ry. Og i september vender vi tilbage til et af de gode gamle rejsemål: Andalusien i Sydspanien. Jeg håber at ”gamle kursister” har lyst til endnu en omgang.
Nye folk er selvfølgelig velkommen til at snuppe en af de meget få ledige pladser.
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Klik ind på billedvaerkstedet-soekilden.dk og se nyhedsblog, opdatering m.m.
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BILLEDVÆRKSTED
børn|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.
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Efterår 2017
Mandag, 5 eftermiddage
Kl. 16.00 - 18.15
Kr. 875,- inkl. materialer
25.9 / 9.10 / 30.10 / 13.11 / 27.11

Forår 2018
Mandag, 5 eftermiddage
Kl. 16.00 - 18.15
Kr. 875,- inkl. materialer
5.3 / 19.3 / 9.4 / 23.4 / 7.5

SOMMERKURSUS

- første uge af skoleferien,
2. - 5. juli, 2018
Kl. 9.00 - 15.00. Kr. 1.475,- inkl. frokost
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 2017

FORÅR 2018

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

Tirsdag, 6 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.600,- inkl. materialer
6.3 / 20.3 / 10.4 / 24.4 / 8.5 / 15.5

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
28.9 / 12.10 / 2.11 / 16.11 /
30.11 / 7.12

MAks. 9 deltagere
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Onsdag, 6 formiddage
kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.600,- inkl. materialer
28.2 / 14.2 / 4.4 / 18.4 / 2.5 / 16.5
Torsdag, 6 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 2.600,- inkl. materialer

1.3 / 15.3 / 22.3 / 12.4 / 26.4 / 17.5

EFTERÅR 2017
Fredag, 3 formiddage
Kl. 9.00 - 14.00
Kr. 1.500,- inkl. materialer
29.9 / 27.10 / 17.11

FORDYBELSE
- som terapeutisk proces
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. Der arbejdes på
papir med blyant, oliekridt og akrylfarver.

MAks. 6 deltagere
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AFTENKURSER

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
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EFTERÅR 2017
Mandag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.775,- inkl. materialer
2.10 / *25.10 / 6.11 /
20.11 / 4.12 / 11.12

Tirsdag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.775,- inkl. materialer
26.9 / *11.10 / 31.10 /
14.11 / 28.11 / 5.12

*onsdag

*onsdag

EFTERÅR 2017

FORÅR 2018
Mandag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.790,- inkl. materialer
26.2 / 12.3 / *22.3 /
16.4 / 30.4 / 14.5

Tirsdag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
1.790,- inkl. materialer
6.3 / 20.3 / *4.4 /
10.4 / 24.4 / 8.5

*torsdag

*onsdag

MANDEHOLDET

Tirsdag, 4 aftner + 1 lørdag kl. 10-16*
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.775,- inkl. materialer
10.10 / 24.10 / 7.11 / 21.11 / *2.12

FORÅR 2018
Tirsdag, 6 aftner
Kl. 19.00 - 22.00
Kr. 1.790,- inkl. materialer
27.2 / 13.3 / 3.4 / 17.4 / 1.5 / 15.5
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

2018

Mit indre kompas
- fordybelse i en personlig kreativ proces
9.-10.-11. marts, 2018
Fredag kl. 9.00-15.00
Lørdag og søndag kl. 10-16
kr. 3.000,- inkl. materialer
3 dages workshop med mulighed for at justere
dit indre kompas. Med afsæt i enkle meditative
øvelser og ud fra et fælles ønske om at navigere og sætte den gode kurs, fordyber du dig i dit
personlige univers. Du får inspiration, tid og ro
til fordybelse i en kreativ og terapeutisk proces.
Hver dag tages korte samtaler i gruppen og
enkeltvis efter behov. Vi arbejder på papir med
blyant, oliekridt og akrylfarver og collageteknikken inddrages efter behov.

MAks. 6 deltagere
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BILLEDSAMTALE
tæt på træet
- en tegneworkshop
5.-6. maj, 2018
Kl. 10.00-16.00
Kr. 1.895,- inkl. materialer
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.

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-,

MAks. 8 deltagere
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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.
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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
2018

Siden 2002 har Tyrkiet, Mallorca,
Andalusien,Sydfrankrig, Lofoten,
de franske Alper, Paris, Venedig,
Svalbard, Amsterdam og Camino’en i Spanien været udenlandske rejsemål. I 2018 kan du endnu engang vælge mellem en spritny kursusrejse og et velafprøvet
rejsemål, hvis du vil udenlands.
I juni tager vi til Bergamo Alta i
Norditalien, og i september vender vi for fjerde gang tilbage til
Andalusien i Spanien.
Er du mere til de hjemlige himmelstrøg, så kan du midt i august
tilbringe 5 inspirerende dage på
Billedværkstedet Søkilden.

Højt over den norditalienske moderne provinsby Bergamo, troner Bergamo Alta, Citta Alta. Den velbevarede
middelalder by er omgivet af høje, imponerende mure
opført i 1500 tallet. Her bag murene i den gamle by,
godt beskyttet for fjendens indtrængen, vil vi tilbringe
ugen og få skitsebogen fyldt til bristepunktet! Her findes katedraler, kirker og palæer, og gode restauranter
og fine caféer indbyder til fredfyldte tegnestunder. Brolagte pladser, gader, gyder og trapper leder os igennem
byen, mens et historisk vingesus puster os i nakken!
Accademia Carrara rummer værker af de gamle mestre
som Mantegna, Lotto og Tiepolo, og Donizetti Museum
puster liv i operakomponistens liv og levned.

Bergamo Alta - Norditalien

12. - 19. juni, 2018

Kursuspris: Kr. 4.000.- Fly: Billund-Bergamo:
ca. kr. 1.500,-. Transport, entréer mm: ca. kr. 300,-.
Logi m.m: Kr. xxxx. Prisen dækker: 7 nætter på
pensionatet Entro le Mura i dobbeltværelse m/ bad og
morgenmad. Ønskes enkeltværelse bor man på Hotel
Solo. Pris: kr. xxxx m/ bad og morgenmad. Pris for logi
haves ikke pt.

Når vi trænger til en pause fra ”de historiske sten” tager vi på udflugter til fods i området nord for Bergamo
Alta. Vi nyder de fine udsigter, det dejlige klima, den
grønne frodighed i det bakkede landskab – og en velsignet ro! Vi bor lige midt i byen på pensionatet Entro
le Mura - med adgang til en lille skyggefuld have.
Du kan reservere plads allerede nu, ved at
indbetale depositum på kr. 4.000,- til reg. 7241
kontonr. 1162612 mærket ’bergamo’.
Ved tilmelding opgives fornavn og efternavn,
som det står i dit pas, fødselsdato samt
pasnummer og udløbsdato.
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Kurset starter onsdag den 15. august kl. 9.00 og
slutter søndag den 19. august kl. 14.00 efter frokost.
Hver dag kl. 9-16.30 (pause til frokost + siesta).
Åbent værksted hele døgnet! Max 8 deltagere.
I værkstedet er der farver, pensler og materialer af
alle slags. I haven blomstrer georginer i vilde, voldsomme og sarte farver. I drivhuset dufter det af eksotiske himmelstrøg og udsigten til midtjysk mark, sø
og skov fuldender synet.
Kom og nyd det hele. Fordyb dig i dine skitser, billeder, collager. Tænk tanker. Slap af. Lad op. Vågn op.
Få inspiration. Kom i gang. Lige her. Lige nu.
Oplæg til både tegning, maleri, collage og blandform.

Sensommer i Ry
15. - 19. august, 2018

Kursuspris Kr. 3.000,-. Forplejning kr. 1.000,Kursuspris dækker undervisning og grundmaterialer.
Forplejning dækker frokost alle dage + 2 middage.
Logi er ikke inkluderet i prisen. Vælg selv: overnat
hjemme, bo på Knudhule Badehotel (500 m fra Billedværkstedet), bo i telt i haven/skoven med adgang til
toilet og bad.
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Du kan reservere plads allerede nu,
ved at indbetale depositum på kr. 1.000,til reg. 7241 kontonr. 1162612
mærket ’sensommer i ry’.

Andalusien i Sydspanien leder tanken hen på flamenco-dans, arabisk kultur, små hvide byer, frodighed,
vilde bjerge, tørrede skinker, tapas, oliven og kølig vin…
vi skal opleve det hele - og mere til.
De første 2 nætter bor vi i Granada på Hotel Los Tilos,
på byens ældste plads Bib Rambla. Heldagsbesøg på
det mauriske palads Alhambra. Islamisk arkitektur,
rislende vand og grøn frodighed gør Alhambra til en
overdådig oplevelse! Om aftenen skal vi opleve et forrygende flamencoshow. Derefter bor vi 5 nætter i Capileira, en lille bjergby i 1400 meters højde i Sierra Nevada bjergene. Vi bor på enkeltværelse i enkle, rustikke
lejligheder. Her i den rene bjergluft, i fred og ro med
udsigt til bjergene, til de hvide huse med flade tage og
særprægede skorstene fordyber vi os i skitsebog og
billedarbejde. Og vi skal vandre i de smukke bjerge.

ANDALUSIEN – i Sydspanien

8. - 15. september, 2018

Kursuspris: Kr. 4.000.- Fly: Billund-Malaga: kr. xxxx.
Pris haves ikke pt. Logi mm: ca. kr. 4.500,-. Prisen
dækker: 2 nætter på Hotel i Granada i dobbeltværelse
m/ morgenmad, tillæg for enkeltværelse. 5 nætter i
lejligheder i Capileira, 3-4 personer i hver lejlighed på
enkeltværelse. Entré på Alhambra og flamencoshow.
Al transport.

Capileiras gader er stejle og stierne i bjergene er stenede og kuperede men sikre og fremkommelige - turen
bliver bedst for dig, når du er godt gående.
Du kan reservere plads allerede nu, ved at
indbetale depositum på kr. 4.000,- til reg. 7241
kontonr. 1162612 mærket ’andalusien’.
Ved tilmelding opgives fornavn og efternavn,
som det står 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 · 08-2017

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.

