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SKOLEWORKSHOPS

12.-17. april
TEGNEFESTIVAL

Tegnefestival

1-2-3 tegn!
For 13. år i streg byder Billedskolen Horsens og Horsens
Kommune endnu engang velkommen til årets Tegnefestival, der løber af stablen fra den 10. til den 15. marts.
Tegnefestival er med til at understrege vigtigheden af,
at børn og unge tilegner sig visual litteracy: evnen til at
læse, fortolke og ikke mindst udtrykke sig gennem billeder. Derfor er festivalen et tilbud til alle børn og unge om
at udvikle deres visuelt-kreative kompetencer i selskab
med nogle dygtige mennesker fra den kreative branche,
herunder Billedskolen Horsens’ egne undervisere.
Dette års Tegnefestival får traditionen tro Horsens midtby
til at syde af kreativitet under landets største tegnefest.
Ugen vil byde på et hav af workshops og tegneaktiviteter
for børn og unge i alle aldre samt flere hemmelige overraskelser.
Men Tegnefestival er ingenting uden et nysgerrigt publikum og nogle engagerede deltagere. Derfor inviterer
vi skoleklasser med ind til visuel leg og læring gennem
deltagelse i Tegnefestivals workshops.

Tegnefestival er en årlig begivenhed i Horsens, hvor
Billedskolen Horsens arrangerer et væld af workshops
over en hel uge, både åbne og for skoleklasser.
Tidligere workshops har f.eks. været arkitekturworkshops med byggeri i pap og lego eller mulepose-trykkeri, men programmet kan byde på meget forskelligt.
Helt gennemgående er det, at værterne for de arrangerede workshops er dygtige og professionelle udøvere
inden for den kreative branche.

En workshop for jer

Når I tilmelder jer en workshop, tilrettelægger vi workshoppens starttidspunkt og varighed til jeres behov.
Vores dygtige undervisere lægger et program for en
workshop, hvor børnene både underholdes og udfordres på deres fantasi og arbejde med visuelle udtryksformer.
God underholdning, magisk stemning og tegninger i
lange baner er garanteret, når tegneglæden igen får lov
at sprudle på Tegnefestival 2020.
Vi opfordrer skoler over hele landet til at tilmelde sig
skoleworkshop; SFO’er og andre grupper er også mere
end velkomne!

Tilmelding

Tilmeld jer som skole på dette link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ0B-4jhBzCr-LoTCtVWLyMblo547XFNXqOyseXU9KUMW5Fw/
viewform?usp=sf_link
Kontakt tegnefestival@gmail.com ved spørgsmål.
Med venlig hilsen
Jannik Broz, leder af Billedskolen Horsens,
Tegnefestival og DM i Tegning

